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মূল্য ।* আনা। 



শ্রীপীযুষকাস্তি ঘোষ, 
পত্রিকা অফিস। 

আশীগৌরাঙ্গ প্রেস, 
প্রিপ্টার-__প্ন্ুরেশচন্্র মজুমদার, 
৭১1১ নং মির্ছাপুর ভ্রীট, কলিকাতা । 

১৬১২৩ 



মহাত্সা। শিশির কুমার ঘোষ 

( অমুত বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত। ইৎ ৯৮৬৯ ) 

জম্ম শ্রাবণ ১২৪ ০-ডিরোধান ২৬শে পৌষ ১৩১৭ সন, দিবস ১ ৩৫ ঘি? 





কুচী | 

স্বান--ধর্্মতলার ৬মতিলাল শীলের বাজার । ইহা প্রথমে হগ 

সাহেবের বাজার বলিয়া খ্যাত হয় এবং পরে কলিকাতা 

মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হইলে* এই বাজার 

মিউনিসিপালমার্কেট নামে 

পরিচিত হয়। 

হগ সাহেব ৫ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান 

এবং পুলিসের সর্বময় কর্তা ৷ 

হীরালাল শাল--ধনফুবের মতিলাল ণীলের পুত্র । 

কষ্দাস পাল 
রর কমিশনার 

রাজেন্দ্রলাল__মিত্র ] 

উমেশচন্দ্র দত রঃ কালেকটর 

রবার্ট ৫ একজন ইংরাজ কমিশনার 

4৯. 8.0 না তিন জন জঙ্টিদ্ অব দ্দি পীস্ 

কেরাণী, ফড়েঃ আলুওয়ালা, রেটপেয়ার, কপিওয়াল!, পাহারাওল! 

মেছুনী, দোকানি ইত্যাদি | 

* কলিকাতা মিউনিসিপাঁলিটা- মহাত্মা শিশিরফুমার ঘোষের চেষ্টায় 
ও পরিশ্রমে প্রবর্িত হইয়াছিল । 





শ্াজাল্েন্র ক্ভাইক, 

প্রথম অভিনয়। 

স্মিউন্নিস্লিপাল আনপ্পিজ্। পা 

০ ০০৭ 

একজন কেরাণী ও তিনজন রেট পেয়ার উপস্থিত । 

হগ সাহেবের প্রবেশ ও উপবেশন। 

হুগ। ( কেরাণীর প্রতি ) এর! কারা ? 

কেরাণী। রেট পেয়ারস্। 

হগ। এর! কি জন্যে এপেছে ? 

কে। ইহাদের উপর রেট কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে, সেই 

নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে আসিয়াছে। 

প্রথম রেট । ধর্্ীবতার আমরা গরীব মানব অত রেট দিয়া 
উঠিতে পারি না। 

হগ। যাও, যাও, যাও, এখম বিরক্ত করো না। 

প্র, রে। ধণ্ম বতার আমর। অতি গরীব-_ 

হগ। যাও, যাও, ( কেরাণীর প্রতি ) হিসাব আনিয়াছ? 

প্র, রে। দোহাই ধশম্মাবতার-_ 
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হগ। আমি বলিতেছি তোমরা যাও, আমি একবার 
বলিতেছি, ছুই বার বলিতেছি, তিন বার বলিতেছি। 

আমি আদপে ব্যয় করি না, এক টাকার স্থানে এক পয়সা 

খরচ করি, রেট পেয়ার দ্রিগের টাকা আমার বুকের রক্ত, 

তবু খরচে কুলায় না, বাও, যাও। (রেট পেয়ারদিগের 

প্রস্থান) আমার যেরূপ দশ! উপস্থিত তাহাতে রেট না 

বাড়াহাল চলে না, এরা কমাতে এসেছে ! পড় নূতন 
বাজারের হিসাবট। পড়। 

কে। (হস্তে একখানি খাতা লইয়া) আরজান কসাই 

৭৯০২ টাঁকী। এই ব্যক্তি ছুই মাস নুতন বাজারে গোস্ত 
বেচিবে, এই করারে টাকা নিয়েছে। 

হগ। উত্তম। 

কে। মানাউল্লা কসাই ৩০০২ টাকা । সে ধন্মতল। বাজার 

হ'তে তিন জন কসাইকে কু-পরামর্শ দিয়৷ ভাঙ্গিয়। 

আনিবে। 

হগ। কু"পরামর্শ কেন? বল সু-পরামর্শ। 

কে। সু পরামর্শ দিয় ভাঙ্গিয়া আনিবে। হাফেন্জ মুরগী- 

ওয়াল! ২০০২ টাকা । এ ব্যক্তি টাকা লইয়াছে কিন্তু তবু 

আসে না, এ বাঞ্জারেই বিক্রি করে। 

হগ। বটে, জমাদারকে বলে দিও সে টাক। আদায় ক'রয়া 

লয়, কি তাহাকে আমার এখানে লয়ে আইসে, কি 

পুলিসে চালান দেয়। 
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কে। যেআজ্ঞা। জমির সেখ ৫০২ টাক! । 
হগ। কেন, তাকে পঞ্চাশ টাকা কেন ? 

কে। সেধর্্মতলা বাজারে গোল আনু বিক্রি করিত, এখন' 
সেখানে বিক্রি করিবে না। 

হগ। আর নূতন বাজারে বিক্রি করিবে? 
কে। সে বিষয়ের কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। 

হগ। ধন্মতলার বাজারে ত যাইবে না? 

কে। না, যাইবে না। 

হগ। উত্তম। 

কে। শাস্তিরাম মালি ২. টাক] । 
হগ। কেন? 

কে। নুতন বাজারে বেগুন বেচিবে বলিয়!। 
হগ। বেগুন বেচিবে বোলে ছু--টা--কা ! এরূপ অপব্যয়? 

রেট পেয়ারদের টাকা আমার বুকের রক্ত, আমার উপর 
ধন্মভার রয়েছে । বেগুনের জন্য ছু--টাকা ? 

কে। বেগুন না হোলে বাজার হবেকি রূপে? 

হগ। বেগুনে সাহেব লোকের কিছু প্রয়োজন নাই । 

কে। বুঝলেম। গাড়ী ভাড়া! ৩৫০. টাকা । 
হগ। গাডী ভাড়। কেন ? 

কে। নূতন বাজারে আস্বেন বলে সাজে লোককে গাড়ী 
ভাড়া । 

হগ। উত্তম। 
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কে। মেঠাই খরচ ৪৩০২ টাকা। 
হগ্গ। কিবাবদে? 

কে। বাজারে যে সাহেবের! আইসেন তাহাদিগকে পুরস্কার । 
হগ। উত্তম। এ পুরস্কার সমুদায় সাহেব লোককে দেওয়া 

হয়েছে? 

কে। কেবল সাহেব লোককে । 

হগ। উত্তম। 

কে। অবিক্রি সামগ্রী খরিদ ২০০০২ টাকা । বাজারে ষে 

সমুদায় সামগ্রী অবিক্রি থাকে তাহার জন্য | 
হগ। এ সমুদায় সামগ্রী কিহয়? 

কে। চাকর বাকরে ভাগ যোগ করিয়া লয়। তরিতরকারি 

সাহেবদের ঘোড়াদের দেওয়া হয়। 

হগ। উত্তম। 

কে। কম দরে বিক্রি করার ক্ষতিপূরণ ১২০০২ টাক।॥ 
মোটে-_- 

হগ। মিউনিসিপাল বাজারের ভোজের খরচ কই? 

কে। আজ্ঞা সে কি বাজারের খরচের মধ্যে পড়িবে? 
হগগ। তবে কিসের মধ্যে পড়িবে? 

কে। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলছিলেন যে এ-এ-এঁ-_- 

হগ। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কি বলছিলেন ? 

কে। যেও আপনার নিজ খরচ। 

হগ। (উঠিয়া)কি?কি? কি? ও আমার নিজ খরচ? 
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বটে, বটে আমার নিজ খরচ? ও কি আমি আমার 
বাপের শ্রাদ্ধ করূলেম 1? না আমার ছাইগুষ্টির পিগ্ডি 

দিলেম? 

কে। আপ্ঞা না, ও রেট পেয়ারদের বাপের শ্রাদ্ধ, ও তাদেরই 

ছাইগুষ্টির পিগি। 
হগ। অবশ্য ও রেট পেয়ারদের কর্মী । 

কে। আরো রাজেন্দ্র বাবু বল্লেন-_ 

হগ। কি বল্লেন তোমার রাজেন্দ্র বাবু? 

কে। যে রেট পেয়ারদের কর্ম হোলে শুধু সাহেবদের ন! 

খাওয়াইয়। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অগ্য-অন্ত জাতিদ্দিগকে 

খাওয়ান কর্তব্য ছিল। 

হগ। তার খান! খাবে কেন? 

কে। মার এক দিন লুচি মোগা! করিয়া খাওয়াইলেই 
পারিতেন আর তা হলে এ অধীনেরও এক দিন-_ 

( হীরালাল শীলের প্রবেশ ) 

হীরা । গুড. মণিং। 
হগ। গুডমণিং বাবু, বস্থন। ( হীরালালের চেয়ারে উপ- 

বেশন ) মিটুমাট করাই ভাল। গগুগোল করিয়! কেবল 

অর্থ ব্যয় এবং তোমার ও রেটুপেয়ারদের ক্ষতি । 

হীরা। আমি তো আর নূতন বাজার বসাইতে যাইনি ? 
তোমর। গায়ের উপর পড়িয়া ঝকড়া করিবে তা আমি কি 

করুব। অনুগ্রহ করে মিট্মাট করেন্ তবে আমার তাতে 
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ইষ্ট বই অনিষ্ট নাই। আমার বাঙ্তারে ৬৩০ হাজার টাক' 

লাভ, এর মূল্য ১২ লক্ষ টাকার অধিক, আপনি ৬ লক্ষ 

দিয়া কিনিয়া লউনঃ আমি এখনি বিক্রয় করিব । 

হগ। ছ-_লাক--টাকা। এত টাকা কোথায় পাব? পাইলেই 

বা কেমন করিয়া বায় করি? রেট পেয়ারদের টাক। 

বাযের ধন্মভার আমার উপর | এমনি বেচারিরা টাকোর 

ঘায়ে জর ২, তাঁর উপর আবার ট্যাক্স ? রেটু পেয়ারদের 

টাকা আমার গায়ের রক্ত । বিশেষতঃ ও সম্বন্ধে আইন 

হয়ে গিয়েছে । আর এক্ষণে ক্রয় করিবার যো নাই । 

হীরা । আইন পরিবর্তন করিয়া! নুতন আইন করিলেই 

পারেন ? আপনি তো সর্বময় কর্তা ? 

হগ। হা] লেফটেনেন্ট গবর্ণর আমার একট্০ু কথ! শোনেন 

বটে । কিন্তু বাজার কিনিয়া মামার দরিদ্র রেট পেয়ারদের 

করের বোঝ! আর বাড়াইতে চাই না। 

হীরা! . তবে আর মেটে কিরূপে। 

হগ। এক কন্ম আছে। তোমার বাজারটীও আমাদের .দও । 

এই ছুই বাজাবে যে লাভ হইবে তাহা অদ্ধাপ্ধি ভাগ 

করিয়া লইব। | ৮ 

হীরা! এখন সবই আমি পাইতেছি, এ অদ্ধেক আপনাকে 

দেই কেন। 

হগ। আদপে কিছু না পাওয়ার চেয়ে অঞ্েক পাওয়। ভাল । 

হীরা । আদপে কিছু পাবনা কেন? 
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হগ। এক স্থানে ছুই বাজার চলে না। 
হীরা। তবে আপনি নিশ্চিত বুঝেছেন আমার বাজার 

ভাঙ্গিয়৷ যাইবে ? 

হগ। ভার প্রতি আবার সন্দেহ? 

হীরা । তবে অ'পনি ভাঙ্গুন। আপনার এ প্রস্তাবে আমি 

সম্মত হতে পারি না। 

হগ। দেখলে বুঝ ভদ্রতা করে হ্দ্ধেক দিছে চাহিলাম, 
আর মমনি মাঙ্গা হয়ে বস্লে? না মিটাও ভাল, আমার 

কম্ম আমি করে রাখলেম। 'তবে আমি বাজার বসাইলাম। 

হীরা । আমিও যথা সাধা চেষ্টা দেখিব যাহাতে আমার 

বাজার না ভাঙে । 

হগ। ভুমি! (টেবেলের গায়ে চপেটাঘাত করিয়া) আমি 

ব্লিতেছি আমি বাজার বসাইব। 

হীর'। তা বসান। আমিও আমার সাধ্য নত চেষ্ট: কর্ব। 
হগ। তোমার বড় অভিমান তুমি ধনীলোক, জান আমি কে? 

হীরা । জানি। 

হগ। তুমিজান না মামিকে? 

হীরা । জানি, আপনি হগ পাহেব। 

হগ। তুমি বড় ধনী, না? 
হীরা । হাঁ, যংকিঞ্চিং স্ুসার সঙ্গতি আছে বটে। 

হগ। তবে তুমি যুদ্ধ করবে? 

হীর। আমার বাজার আমি সহঙ্জে ভাঙ্গতে দেব না। 
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হগ। তুমি যুদ্ধ কর্বে বলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে ? আচ্ছা, 

যুদ্ধ কর! যাকৃ, দেখা যাক্ কে জেতে । তুমি কার সঙ্গে 

যুদ্ধ করতে আসিয়াছে! ! কত টাকা নিয়ে ঘর কর? কত 

দিন ন্যয় করিয়া উঠিতে পারিবে? আমি কলিকাতা 

মিউনিসিপ্যালিটার চেয়ার ন্যান, আমি টাকার সাগর। 
মামার সঙ্গে যুদ্ধ? 

হীরা । আমি নয় টাকার পুক্ষণী। কিন্তু আমি বাজারের 
জন্য কিছু বায় করিব মনস্থ করেছি । 

হগ। ওরে আমি যে কলিকাতর মিউনিসিপালিটার চেয়ার- 
মান? 

হীরা। ওগে। আমি যে হীরালাল শীল, মঙিলাল শীলের 

বেটা । তুমি একশ টাকা ঘুশ দিয়ে একটি ফড়ে ভাঙ্গিবে, 

আমি দেড়শ টাকা দিয়ে তাকে বাধ্য কর্ব। 

হগ। ও হীরালাল শীল মতিলাল শীলের বেটা এরূপ কতদিন 

খরচ করে উঠিতে পারিবে । তুমি টাকার গৌরব কর ? 
তোমার টাকার থলে কত বড় লম্বা? এই গ্ভাখ ( পকেট 

হইতে টাকার থলিয়ার অদ্দেক বাহির করণ )। 

হীরা । আমারও টাকার থলে খাট নয়। তোমার চেয়ে বড় 
খাট হবে না। (পকেট হইতে টাকার থলিয়ার অর্দেক 

বাহির করণ )। 

হগ। এ টুকু? এই গ্ভাখ আর খানিক। €( আর একটু থলিয়া 
বাহির করণ ) 
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হীরা। আমারও সব বেরোয়নি। (এ রূপ করণ)। 

হগ। (চেয়ারের উপর ধ্রাড়াইয়া বাম হাত দিয়া থলিয়া 

উচু করিয়। ধরিয়া ) এই দেখে নে। (আর একটু বাহির 

করণ )। ূ 

হীরা । (টেবেলের উপর উঠিয়া এরূপ করিয়।) বের হু? 
আমার বাছাধন বের হ'। এমন সময় লুকিয়ে থাকে ণা। 

( এরূপ করণ )। 

হগ। বটে, বটে, দেখবে ! (টেবেলের উপর উঠিয়া সমুদয় 
থলিয়! বাহির করণ )। 

হীরা । তবে আমিও বাহির কলেম। (এরূপ করণ )। 

হগ। ফুস্, ও আর কত টুকু? এই গ্ভাখ১ চোক দিয়। ঘ্াখ.। 

হীরালালের ও হগের টেবল হইতে অবতরণ ও থলিয়াদয় 

ধোক দেওন ) দেখলে ? তাই বল্ছি মিটিয়ে ফেলে দেও । 

( একজন রেটে পেয়ারের প্রবেশ ) 

হগ। তুই কেরে? 

রেটপে। আমি একজন রেট পেয়ার । এ থলেটী আমাদের । 

হীরা । তাঙতো। বটে। (থলে ধরিয়া) এ থলেটা যে 

আমাদের । 

হগ। ছেড়ে দে, এ থলের সম্পূর্ণ কর্তা আমি। (উভয় পক্ষে 

টানাটানি, রেট পেয়ারদের কাড়িয়া৷ লগ্ন )। 

রেট পে। পরের ধনে পোদ্দারি কেন? নিজের কিছু থাকে 

তা দিয়ে বাহাছ্্রী কর। 
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হীর'। উত্তম কথা। দেখি সাঙ্কেব তোমার নিজের থলে 

দেখি। (সাহেবের পকেটের মধো হাত দেওন )। 

হগ। (হীরার হাত ধরিয়া ) কি, অনধিকার প্রবেশ ? 

হীরা । . (সাহেবের পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটা থলে বাহির 

করিয়া ) এই তানার নিজের থলে? (নিজের থলের 

সহিঙ যোক দিতে যাওয়া )! 

হগ। (নিজের থলে কাড়িয় লইয়।) দেখা যাবে লম্বা 

থলেতে কাহার অধিকার। 

| প্রস্থান । 

( যবশিকা পতন) 



দ্বিতীয় অভিনয় 

প্রদ্ঘভলনান্ লাজ কেক সপ্যুখ আস্ত 

এক জন কাড়াওয়ালা ও এক জন পাহারা ওয়াল! 

প্রবেশ । কাড়াওয়ালার কাড়া (পিটান | 

পা। যো সব লোক হগ সাহেবকা নুতন বাঙ্জারমে যাগ, 

উন্কা মেঠাই খানে মেলেগ! । 
[ বারম্থার বলিতে হ উভয়ের প্রস্থান । 

(এক জন কপিএয়ালার ঝাকা মাথায় করিয়া প্রবেশ ) 

কপিওয়ালা। ওরে ঈলে আয়, চলে আয়, শীগশীর ৮লে 

আয়, এখানে পাহারা ওয়খলা শালার কেউ নাই । (আর 

ছুই জন ঝাঁক] লইয়া উপস্থিত। পাহারা ওয়ালার পুনঃ 

প্রবেশ ) এই ধরেছে, পালা পালা! (পাহারাওয়ালার 

কপিওয়ালাকে ধরণ, আর ছুই জনের পলায়ন )। 

পাহা। | কাহ। যাতাহে ? নয়। বাজারমে চল. ৷ 

কপি। আমি যাবো না। 
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পাহা। (কোমর ধরিয়া ) চল. চল.। 

কপি। আমি নেহি যাবো, তুমি কি জোর কোরে নিয়ে 

যাবে? আরে মাল্লে! এ যেন মগের মুলক । 

পাহা। (কোমর ধরিয়। ) আলবোত্ব। যানে হোগা । (আর 

এক জন দোকানির দ্রুত বেগে পাভারাওফালার সন্মুখ 

দিয়! গমন, তদ্দর্শনে পাহারাওয়াল। তাহাকে ধরিতে গমন 
করায় তাহার দ্রতবেগে পলায়ন, অন্ত দিক হইতে এই 

অবসরে কপিওয়ালার পলায়ন )। 

পা। দেখ আদ্মি ভাগ. গিয়া? আর এক আদ্মি আওতে 
হে (লুক্কায়ন)। আর একজন দোঁকানির প্রবেশ, 
তাহাকে ধৃত করিয়া ) চল. তোমার। নয়] বাজারমে যানে 
হোগা । 

দো। প্যাদা সাহেব তোর পায় পড়ছি ছেড়ে দে, তোর 

পায় পড়ছি ছেড়ে দে। 

পা। নেহি ছোড়েঙ্গা, যানে ভোগা। । লইয়া যাইতে উদ্যত )। 

দেো। ছেড়ে দে তোর পায় পড়ছি, তোর গু খাই, তোর 
বাবার গু খাই, তোর দাদার গু খাই, তোর সকলের 

গু খাই, (পাহারাওয়ালার জোর করায় কাদিতে কাদিতে ) 

ও চাচ', ও চাচা ওরে নিয়ে গেলরে, ওরে তোর ধর, ওরে 

আমার কি হোল রে। প্যাদা সাহেব, আমারে চারি 

গণ্ড। পয়সা নিয় ছেড়ে দাও । 

পা। আচ্চ দেও। ( পয়স। লইয়া ছাড়িয়। দেওন )। 



দো । কি বাঁচাই বেচিছি (প্রস্থান ) 

( একজন মেছনির প্রবেশ ) 

পা। তেরা নয়! বাজারমে যানে হোগা । 

মেছনী। নৃতন বাজারে গেলে দিবি কিরে ? 
পা। কিছু দেবেনা, সাহেবের হুকুম । 

মে। তোর সাহেবের মুখে মাঞ্চণ, আর তোর মুখে আগুণ । 

মর্দা মানুষকে ধর্ গিয়ে, মেয়ে মান্সের কাছে কেন ? 

(যাইতে উদাত্ত )। 

পা। যাইস্ না, যাইস্ না। হামি তোকে কাদে করি নিয়ে 

যা । 

মে। তোর মারে তোর বুনিরে কাদে, করে নে যা 

গুখেগোর বেটা । 

পা। গাল্ দিসকেন রে? (মেছুনীর হাত ধরণ ) চল নয়া 

বাজারে চল্। 

মে। আরে ডেকর। অলপ্[পয়ে, একি তোর মার হাত ধলি ? 

ছেড়ে দেঁতোর বাপের মুখে গু । ছেড়ে দে, আর নয় 
বা পা দিয়ে তোর মুখে নাথি মার্ধ। (বাপা দিয় পুনঃ 

২ লাথি মারণ )। 

পা। (ছাড়িয়া দিয়া) তোমার! লাখি হামার বহুত মিঠা 

লাগতা । 

মে। রস্ তোকে মারো মিঠে লাগাচ্ছি। (ঝাঁক নানাইয়। 



উহার মধ্য তাতে বটী বাতির করিয়া ) দাড়া দেখি তুই 
কেমন পাহারাওয়ালা । 

পা। (পশ্চাৎ হাটন) ও কা হ্যায় রে, বদন মে চোট 

এলাগে গা। 

মে। (পাহারাওয়ালাকে আক্রমণ ও পাঠারাওয়ালার পলা" 

য়ন) শালার শালা, প্ররুষের আবার রসিকতাও আছে 

( গ্রস্কান )। 

( পাহারাওয়ালার পুনঃ প্রাবেশ ) 

পা। খোদাকা কসম, মার রেগুালোককা নেহি 

পাকড়ায়েক্গা । 

(এক জন গোল আলুগয়ালার প্রবেশ) 

পা। তোমরা নয়া বাজার মে জানে ভোগা। 

দো। যদি আমি না যাই। 

পাঁ। পাকড়ে নে জাঙ্গে। 

দো। আর পাকড়ায় না। 

পা1। (ধরিয়া টানাটানি ) চল তোমবা জানে হোগা । 

(টানিয়া লওন )। | 

দে!। (মাথার ঝাকা ফেলিয়া) এই থাকলো তোর 

গোল গালু+ আমরা গরিব লোক, ছু পয়সা বেচে খাবো 

তা দেবে না। থাকল এই গোলআলু, দেখি এদেশে 
বিচার জাছে কি না। (প্রস্থান ) 

পা। যাও তোমারা বাধাকো পাচ, যাও। আলু ত ফেকৃকে 
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গেয়া, দে! চারিঠো লেনেকো। মুস্কিল কা। (কাপড়ে 

আলু লুক্কায়ন। আর এক জন দোকানির প্রবেশ ও 

পাহারাওয়াল। কর্তৃক ধৃত ) চল্ চল্ নয়। বাজার মে যনে 

হোগ!।। 

দো। নতুন বাজারে? 

পাঁ। হা। 

দে'। চল যাচ্ছি। পাহারাওয়াল! সাহেব আমার মাথা খিল 

লেগেছে, একটু ধরো ত। (পাহারাওয়ালা ও দোকানি 

ধরাধরি কারয়! মাথার ঝাকা নামান। দোকানী হঠাৎ 

পাহারাওয়ালার দাড়ি ধরিয়া ) তবেরে সম্বন্ধ! (প্রহার 

ও ভূমে উভয়ের পতন ও শ্রহ্ার) সম্বন্ধি কেমন লাগে, 

ও শালা ? 

পা। ছোড় দেও বহুৎ ভুয়া ধাবা, ছোড়, দেও, তোম্ মরদ 

আদ্মি হ্যায়, হ'মারা মালুম হুয়া । (ভগ সাহেবের 

প্রবেশ )। 

হগ। কা! ভায়রে, ক্যাহুয়ারে। ( দোকানির প্রস্থান ) হগ 

সাহেব কর্তৃক পাহারাওয়ালার হাত ধরিয়া তুলন ও 

তুলিবার সময় গোলমাল পড়িয়া যাওয়। ) ক্য। হুয়ারে ? 

পা! (করযোড়ে কাদিতে ২) ধন্মাবতার হাম্কো খুন কিয়া, 

হাড্ডি তোড় দিয়! । 

হগ। বহুৎ মারা ? 

পা। ধশ্মাবতার বহুত মারা । 
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হগ। ক্যা করেগ! ভোমরা নসিব। 

পা। ধন্মাবতার বং মারা । 

হুগ। এ আলু কেস্কা। 

পা। আলু! আলু কাহা হ্যায়। 

হগ। তোমরা কাপড় ছে গিরা। 

পা। নেতি ধন্মাবতার, হামকে। এয়াদ হুয়া এ হারাম জাদ। 

দোকানদার হামকো কাপড়। মে রাখ কে গিয়া। 

হগ। তোমচুবি কিয়া। 

পা। ধন্মীবতার, হামকো বহুত মারা । 

হগ। ভারামজাদ, তোম্ চুরি.কিয়া। 

পা। ধন্মাবতার, হামকো হাডিড তোড় দিয়]। 

(এক জন দোকানির প্রবেশ পাহারাওয়াল। কর্তৃক ধৃত ) 

দো। আমারে ধরো কেন। 

হগ। দীড়াও বাপু আমি ধরিতে বলেছি। তুমি নুতন 
বাজারে যাও । 

দেঁ। সাহেব আমি তা পারব না, আমার পুরাণ মুনিব ছেড়ে 
যেতে পারবো না। 

হগ। মুনিব আবার পুরাণ নৃতন কি, যাও বাপু, যাও। 

দোঁ। সাহেব আমারে কেটে ফেলে দিলেও যেতে 

পারবো না। 

হগ। (লম্বা থলিয়া বাহুর করিয়া) দেখেছ এই থলে 

দেখেছে । 



দো। দেখলেম। 

তগ। ইহাতে টাকা থাকে, টাকা দেব চল! 

দোঁ। আমার মুনিবেরও টাকা আছে । 

হগ। তুমি অতি খারাপ "লোক। 

[ প্রস্থান । 

পা। তোম্ নেহি যাগাঁ! 

দো। নেই। 

পাঁ। তোমারা যানে হোগা। 

দেো। এই যে সাহেব ছেড়েদে গেলো । 

পা। নেই, জানে হোগা (ভাত ধরিয়া টানন ) ( হীরালাল 

শীলের ছ্বারওয়ানের প্রবেশ ও দোকানির আর এক 

হাত ধরণ )1 

দ্বা। ছোড় দেও পাহারাওয়াল। ! 

পা। ভোম্ ছোড় দেও ( (দোকানিকে ধরিয়া টানাটানি ) 

দে । ওরে আমার হাত ছিড়ে গেল, ঝাঁক' পড়ে ষেল। 

( হগ সাভেব ও হীরালাল শীলের প্রবেশ ) 

হগ। (ঘ্বারবানের প্রতি) কাছে তোম ও আদ্মিকো। 

পাকৃডা ? 

হীরা । ( পাহারাওয়ালার প্রতি ) কাহে হোম্ ও আদ্মিকো 

পাক্ড়া। 
হগ। (ছ্বারবানের প্রতি ) শয়ার, উল্লুক, ছোড় দেও । 

হীরা । (পাহারাওয়ালার প্রতি ) শুয়ার, উদ্লুক, ছোড় দেও । 

হ 
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হগ। (দ্বারবানের প্রতি ) ছোড় দেও রাস্কেল। 

হীরা । ( পাহারওয়ালার প্রতি ) ছোড় দেও রাস্কেল। 

হগ। আমি যা বলি আপনি ত! বলেন কেন ? 

হীরা। আমিযা বজি আপনি তা বলেন কেন £ 

হগ। আবার এরূপ: 

হীরা । আবার এরুপ ! 

হণ । বেশ! 

হীরা । বেশ! 

হগ। এ বড় রুডনেজস » 

হীরা । এ বড় রূডনেস * 

দো। ছেড়ে দে আমার মাথা ফেটে গেল। 

হুগ। (ছ্ারবানের হাত ধরিয়া ) ছোড দেও । 

হীবা। ( পারওয়ালার ভাত ধরয়া ) ছোড দিও । 

€( দোকানীকে মাঝখানে রাখিয়া তইদিকে চারিজনে 

পরস্পরের হস্ত ধরিয়া টানাটানি ) 

যবনিক! পতন 



তৃতীয় অভিনয়। 

ট্রারউন্নভভন5 জন্টিসচ্িলেক্র জান্ড। 

উপস্থিত-_হগ, রবাঁটপ ও আর এক জন সাহেব, রাজেন্বাবু। 
রুষ্প্রাস বাবু, উষ্নেশ বাবু, হীরালাল বাবু 

ও আর তিন জন জগ্রিদ্। 

হগ। সভ্যগণ, পূর্বে ষে টাকা মিউনিসিপাল বাজারের 

নিমিত্ত আপনারা মঞ্জুর করেন তাহ! গিয়াছে । আমাকে 

আর ২০ হাজার টাকা না দিলে আর কাজচলেনা। 

আপনারা এই ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিলে বোধ হয় 

ধশ্মতলার বাজার আমি ভাঙ্গিয়া লইতে পারিব। শামি 

কলিকাতার সর্বময় কর্তা, আমি লোককে জোর করিয়া 

হীরেলাল বাবুর বাজারে না যাইতে দিতে পারি, কিন্তু 

মামি তাহা করি না। আমি লাইসেন্স বন্ধ করিয়া 

ব্যবসাদারদিগকে জব করিতে পারি, কিন্ত আমি তাহ! 

করি না । আমি শ্রটর হাউস বন্ধ করিয়া কসাইদ্দিগকে 
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একরূপ জব করিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা! করি। 

না। আমি কসাই কি বাগদিগণ পচা সামগ্রী বিক্রয় 

করিতেছে বলিয়া তাহাদিগকে ফাটকে দিতে পারি, 

কিন্ত আমি তাহা করি না। আমি লাখ ন'লাখ টাকা 

চাহিতেছি ন।। সামান্য, অতি সামান্ত গুটী কতক টাক! 

চাতিতেছি । আমি হাটের নিমিত্ত যে পরিশ্রম করিতেছি, 

ছাহা আপন সুখে বলা ভাল দেখায় না, কিন্তু জামার 

আহার নাই, নিদ্রা নাই । আমি শুদ্ধ নিজে খাটিতেছি ন? 

আমার লোকজন সকলই ব্যস্ত । পোলিসের কনেষ্টবেল, 

সরজন, ইনেস্পেক্টর সকলই আপন আপন কন্ম কাজ 

ফেলিয়া ইহাতে বাস্তু . ফডিয়াগণ হাট লইয়া ব্যস্ত, 

কলিকাতার তাবত লোক হাট লইয়া ব্যস্ত। রেট 

পেয়ারগণ হাট হাট করিয়া চীৎকার করিতেছে । এত 

দিবস তাহার! মনের সহিত হাট বাজার করিতে পারে 

নাই, হাট বাজার না করিয়া! না করিয়া, ভাহাদের কও 

শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এখন সেই হাট সম্মুখে উপস্থিত । 

হাট শুন্য কলিকাতাবাপী লোক তাভাদের তাপিত প্রাণ 

শীতল করিবে বলিয়া অতিশয় বাগ্র হইয়াছে । আপনারা 

এই ২০ হাজার টাকা মঞ্জর করুন, কোরে রেট পেয়ার- 

দের আশীব্বাদের ভাজন হউন । 

জেমস্। এ অতি উত্তম প্রস্তাব। এ টাকা দেওয়া কর্তবা। 

কিন্তু যাহাতে সাহেবরা হাটে যান তাহার কি উপায় 
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করিয়াছেন? আমার বিবেচনায় যাহারা হাটে যান 
তাহাদের গাড়ি ভাড়। দেওয়। কর্তব্য । 

হগ। ( একটুহাস্ত করিয়! ) মামার বন্ধু কেমন করিয়া হাট 

বসাইতে হয় ভাহা জানেন না। গাড়িভাড়া না দিলে 

সাহেবরা হাঁটে যাইবেন কেন ? আমি গাড়ি ভাড়া খুব 

দিতেছি । তাহাতে আমাকে কেহ অভদ্র বলিতে পারি- 

বেন না। আমি মারও করিতেছি, ধীঙারা হাটে 

মাসিতে অবকাশ না! পান, ত্াহাদিগের বাজার করিয়া বিল- 

সম্বলিত তাহাদের বাটী পাগাইতেছি । 

জেমস। হিয়ার, হিয়ার! বাটা পাঠাইভেছেন, কিন্ত একটা 

কথা আছে । সেই বিল লইয়। গণ্ডগোল বাধিয়া যাইবে, 

অনেকে বলিবে বিলে বেশী ধরা হে:য়েছে | 

উমেশ। আমি সে সব বিল দেখিয়] দিব স্যার । 

'জমস্। তাহা বটে, কিন্ত আপনি নেটিব, আমার কথ। বলি 

না কিন্তু সাহেব লোকে, উমেশ বাবু বুঝিতেছেন ত 

সাহেব লোকে-- 

হগ। এত গোল কেন? মোটে বিল না করিলে হবে। 

সাহেব লোককে বাজার করিয়া পাঠাইয়া দিব, আর বিল 

করিব না। 

জেনস। তবে আর আপত্তি নাই । তবে আমি, আমার 

বাপ দাদা, যে যেখানে আঙ্ে কেহ ধশ্মতলার বাজারে 

যাইবে না। এ বিবয়ে আমি শপথ করিতে পারি। 
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উমেশ । আপনি অতি মহৎ, দেশহিতৈষী ও পরোপকারী । 

কৃষ্দাস। যদি হাটের নিমিত্ত লোকে এত ব্যাকুল হয়ে 

থাকে, তবে তাহাদিগকে হাটে আসিবার নিমিত্ত এত 

লোভ দেখান কেন? 

হগ। কৃষ্দাস তুমি বৌঝ আমার-কলা। হাটের নিমিত্ত 

এ দেশীয়ের। ব্যস্ত, সাহেবদের ঠার্টের কোন দরকার নাই । 

এই জান্যে সাহেবদের কিছু প্রলোভন দেখাতে হয়। 

জেমস। তুমি আমার মনের কথা বোলেছ, সাঠ্বেদের কিছু 

বিশেষ প্রলোভন দেখাতে হয়, অতএব আমি প্রস্তাব করি 

যে, সে দিন যেরূপ ভোজ হইয়৷ গিয়াছে সেইরূপ প্রতোক 

সপ্তাহে বাজারের নিমিত্ত একটা২ ভোজ হয়। 

উমেশ । হিয়ার, হিয়ার ! 

হগ। তোমরা এই বিশ হাজার টাক! মুগ্তুর কর, যত দিন 

ইহ] থাকে, ততদিন ইহা বায় করিতে আখি ক্রটি করিব 

না। 

রাজেন্দ্র । হগ সাহেব .য প্রস্তাব করিতেছেন তাহাতে আমি 

সম্মত হইতে পারি না। হাটের নিমিত্ত বিস্তর নায় 

হইয়াছে । আমরা আর টাকা উহাতে বায় করিতে 

পারি না। তিনি হাট করুন শাহাতে আমাদের আপত্তি 
নাই, কিন্তু ইহা লইয়া নিছামিছি বিবাদ কি অন্যায় 
আচরণ করিতে অনর্থক ব্যয় করা জামার মত নহে। 
তিনি বিধাদ করিতে ইচ্ছা করেন, আপন ব্যয়ে লাঠিয়াল 



হগ 
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রাখিয়া হীরালাল শীলের সঙ্গে বিবাদ করুন, সাহেব 

স্থববাকে খাওয়ান দাওয়ান, নিজে ব্যয় করুন। আমরা 

কখনই ইহার নিমিত্ত টাক মঞ্জুর করিতে পারিব না। 

করদাতারা মুখের অন্গে বঞ্চিত হইয়া! ট্যাক্স দেয় এবং 

তাহাদের অর্থ এ রূপ অপবায় করিলে আমাদের ধন্ম 

থাকে না। আমরা সাহেবদিগের খেয়ালের নিমিত্ত কত 

টাকাই নিরর্থক নষ্ট করিলাম! আমাদের কীত্তির শেষ 

নাই। এক কীত্তি ক্যানিং মার্কেট, এক কীন্তি ট্রামওয়ে, 
এক কীত্তি ইঞ্জিন দ্বারা রোলার টানা, আর কীত্িতে 

প্রয়োজন নাই । লোকে সর্বন্ব ঘুচাইর়া৷ একটী কীন্তি 
রাখিয়া যাইতে পারে না, আমরা বৃহৎ বৃহৎ তিনটা কাত্তি 

স্থাপন করিয়া রাখিয়াছি। যত দিন পরশিবী রসাতলে 

না যায় তত দিন এই কাত্তিতে কলিকাতার জগ্িলদিগের 

সভাপতিদের বুদ্ধি, কৌশল, বিদ্ভা ও ক্ষমতার পরিচয় 

দিবে। হগ সাহেব যদি নুতন মিউনিসিপ্যাল বাজার 

বসাইয়া আর একটা নৃতন কীত্তি স্থাপন করিতে চান, 
নিজের বায়ে করুন, আমরা উহার ভাগ চাই না। 

আমাদের কীত্তিতে আর প্রয়োজন নাই, ঢের হয়েছে। 

| রাজেন্দরবাবু যাহা বলিলেন, বলিতে বিধি আছে 

বলিলেন। উনি হীরালাল বাবুর উকীল হয়ে আলিয়া- 

ছেন। আমার যদি ক্ষমতা থাকিত তাহ হইলে আমি 

এ রূপ বলিতে দিতাম না। রাজ বিদ্রোহিতা আর 
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কাকে বলেঃ এই রাজ বিদ্দ্রাহিতা। আমি এবার 

গবর্ণমেন্টে প্রস্তাব করিব যে, আমার হাতে এই ভারটা 
অপণ করা হয় । ব্রাজেন্্র বাবু আজ আমাকে অপগ্মান 

করিয়াছেন, এবং আমাকে যখন করিয়াছেন তখন মিউনি- 

শিপালিটাকে শপমান করিয়াছেন! কারণ আপনারা 

জানেন যে আমিই কলিকাহার মিউনিশিপালিটী অথবা 

কলিকাতা মিউনিশিপালিটা আমি; সে ষাহ। হউক 

আনি ২০ ভাজার টাক! চাতি | আমার হাতে বিস্তর কাজ 

নিয়াছে | আমি মিভামিছি সনয় নষ্ট করিতে পারি না। 

সামার জন্বা এত ক্ষণ বাটাতে আমার আম্মীর স্বজন বসিয়া 

রহিয়াছেন। আমার সার জজ্জ কাশ্বেলের ওখানে যাইতে 

হইবে । আমি আজ সেখানে আদপে একবার গিয়াছি । 

ভার পর বিলাচ্তে চিঠি লিখিতে হইবে । আমার হাতে 
বিস্তর কাজ । তবে ২০ ভাজার টাকা মর্ুর হলে। | তবে 

এখন আমি যাই । 

রাজেন্দ্র। (কুষ্ণদাসের কাছে বড করিয়া জিজ্ঞাসা করা ) 

হগ সাভেব কি বলেন ? 

কৃষ্চ। হগ সাহেব টাকা চান আর কি ? মামার কাণের কাছে 

চীৎকার কর কেন? আমি ত আরকালীনা। আর 

তুমি কি সত্তি সত্তি কানে খাটে। শুন না কেবল সুবিধা 

পেলে কাল! হও ? 

উমেশ । চেয়ারমাান যাহা! বলিতেছেন এ অতি উত্তম কথা। 
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হীরালাল। উনি আমার ৰিপক্ষ লোক। উনি যখন ভাইস্- 
চেয়ারম্যান হন তখন আমি মত দেই না। 

ববার্টস। হা, হগ সাহেব কলিকা'তার সর্বময় কর্তা । উনি 

মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তা, উনি পুলিসের কর্তী, উনি 
মামাদের ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার প্রভৃতি, উনি 

সবই । তবে তার কথাতেই আমর! ২০ হাজার টাকা 

মঞ্জ.র করিতে পারি না। আমাদের হাতে গুরুতর ভার, 

আমাদের অতি সাবধানে কাজ করা কর্তবা। আমার 

বিবেচনায় বাজারের নিমিত্ত আমর আর টাকা ব্যয় করিতে 

পারি না, তাহ! করিলে বেআইনী করা হইবে । 

হগ। রবার্টস! এই নিমিত্ত বুঝি সেদিন এ টাকা বায় 
করিয়া তোমাদের কাটলেট, কোরমা, কাবাব, স্তামপেইন, 

সেরি খাওয়াইয়াছিলাম ? ও নেমখারাম আক্তও পধাস্ত 

তা যেজীর্ণ হয় নাই? 

ববাটস। তুমি তোমার ঘরের টাক! আনিয়া আমাদিগকে 

খাওয়াইয়াছিলে, না? সে টাকা তোমার কিসের? 

আমি যাদের টাকা খাইয়াছিলাম তাদেরই ভিত চেষ্টা 

পাইতেছি । ২০ হাজার টাক! কেন, আমরা এক কড়াও 

মঞ্জর করিব না। 

হগ। জঙ্টিশরা অবশ্য মগ্জর করিবেন । 

রবার্স।| আমি তনা। 

হগ। তুমি সকল জগ্রিশ না। 
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কষ্দাস। আমর মাপত্তি করিলেই হগ সাহেব বলিবেন 
ষে আমরা হীরালালের উকীল। ফল রাজেন্দ্র বাবু ও 

রবার্টস সাহেব যাহা বলিতেছেন তাহা আমার বিবেচনায় 
ন্যাযা। 

হগ। রাজেন্দ্র বাবু, রবাটস সাহেব, কৃষ্ণদাস বাবু ষা কেন 

বলুন না, টাক। দিতে হবেই হবে। 

রবাটস। জগ্টিশরা কখনস্ট টাকা মঞ্জর করিবেন না । 

হগ। তোমর। তিন জনে সকল জষ্টিশ না! অবশ্য টাকা 
মঞ্জর হবে। (অন্ত এক জন 4 জগ্টিশের কাপড় ধরিয়া) 
আপনি অবশ্য আমার মতে মত দিবেন । 

4৯ 1 আমি দুঃখিত হইতেছি যে আমি আপনার সহিত এঁক্য 

হইতে পারিতেছি না। | 

হগ। (আশ্চধ্যান্বিত হইয়া) আ1--(8 জষ্টিশের হাত 

ধরিয়া) আপনি কি বলেন? 

71 আমি টাকা মঞ্জুর করিতে পারি না। 

হগ। বটে! (0 জগ্টিশের প্রতি ) আপনার মত কি? 
01 আমি রবার্টস সাহেবের মতে মত দেই-- 

হগ। বটে। হীরালালের তলে তলে এই কাজ? (0 

জষ্টিশের প্রতি ) আপনি আমার বিরুদ্ধ। 

01 আমি টাকা দেওয়ার বিরুদ্ধ । 

( জগ্িশদিগের সকলের দণ্ডায়মান ) 
হগ। (জ্তস্তিত হইয়া ক্ষণেক দীাড়াইয়। থাকিয়া) 
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থাকল তোমাদের বাজার ! বাজার পুড়ে যাক্, ঢুলোয় 

যাক, উচ্ছিন্ন যাক--তোমরা উচ্ছিন্ন যাও' তোমরা 

সকলঈ আমার বিরুদ্ধ ! হা;মদৃষ্ট। ( দক্ষিণ হাত দয়া 

দক্ষিণ গালে চপেটাঘাত ) হা অদষ্ট! (ধাম হস্ত দ্বারা 

এরূপ করণ ) এত টাকা দিলে, আর ২০ হাজার টাকা 

দিতে পাল্লে না_ হা পোড়া কপাল (ছুই হাত দিয়া দুই 

গালে চপোটাঘাত ) থাকৃল োনাদের বাজার, থাকৃলো 

তোমাদের মিউনিশিপালিটা, থাকল তোমাদের কাগজ 

পন্্---( কাগজ পত্ত্র চেয়ার প্রভৃতি ফেলিয়! দিয়! প্রস্থান ) 

( যবনিক' প্ভন) 

সমাপ্ু 





জল শ্ণ 1 হত্্শম্লা £ 

নাটক 

তীয় সংস্করণ 

সন ১৩৬৩৬ সাল । 

মুল্য বার আন! মা 



প্রকাশক-_ 

শপীষুষকান্তি ঘোষ 
পত্রিকা আফিস, 
কলিকাতা । 

উ্াগেরাঙগ প্রেস, 

প্রিন্টাঁগ- জুরেশচক্্র মজুমদার, 
"১1১ নং মির্জপ্পুর স্ত্রী, কলিকাত। | 

১৬৩,২৩ 



নাড্রোলিখিত বাক্তিগণ 

পুরুষগণ | 

রামধন মভুমদার ৪ -*১ শ্রোভীয় ব্রাহ্মণ । 

হছলধর মুখুষ্যে ৪ ১১. ঘটক । 

গোগীমোহন ভট্টাষ্য রর ০ শ্রেত্রীয় ব্রাহ্মণ । 
সাতুলাল মজুমদার ক ১১. র্লামধনের কনিষ্ঠ । 

কান্ধ মুখুষ্যে রা / বংশজ ব্রাঙ্ষণ ৷ 

রঞ্জন রে ১... মজুমদারদের ভাগিনেয় | 

কাস্তিচন্ত্র চৌধুরী 
| | গ্রামস্ত ভড্রলোক । 

কানাই লাল ঘোষাল 

নিলু বাবু যে 2 হোমিওপ্যাথি ভাক্তার | 

নবান বাবু রঙ্জনের বন্ধু । 

আর এক জন ঘটক, ডাঁক্তারঃ করিনি হিন্দৃস্তানী, বিদ্াভূষণ; 

বরযাত্রী ও কন্যা মাত্রীগণ 

স্্রাগণ । 

বাম! হীন রর গোগীামোহনের কনা । 

শশীর ম! রে কনা 'ঘাবালের স্ত্রী । 

সবল! রা রে বামপহনর কণ্ঠ! 

চপল _. 

গ্রাম রমণী । 
বিমল! | 

বামার মা, ধাই শুড়ী, সরলার মা। 





স্ব্সশ্টো কালা 
কক - 

প্রথম অঙ্ক । 

গোমধন মভুমদালেশ পাটা | রঙ্জণ আসান । 

রন : সরলা! সরলা ! বাহারে এসো । 

বাহিরে আগমন | ) 

পাওয়া ধায় 

সরলা সরপা। । সধলার 

এখুন আর তোমা? কে দশবার না ঢাকিলে 

ন)। হয়েছেকি? 

সরলা! | কন্ফটার বুনিতে শিগে কি হনে? আমাকে পিগাণ শলাই 

করিতে শিখা 9 | 

রঞ্জন । তুমিত বললে শিণা ৪, আমি নিজে আগে শিখি । 

ছোটকাকা বল্লেন যে 9 সমুদায় বিপাতি সামগ্রী শিখিয়া কি 
হবে » পিরাণ 1 শিাই ইন 

রঞ্জন । “সঠিক কথ? । আক্ছা তোমাকে শিপাইতে আমি শিগিব। 

আমি ছু এক দিনের মধ্যেই ঘাইব | তাই ভোমাকে পড়া দিয়া 

যাঁব। 

সরলা । 

শিখলে কাজে লাশিলে ! 

সরলা । কেন, তুমি “কাপায় ধাঁবে ? আনার বড় শি হে ইচ্ছা করে। 

রঞ্জন । আমাধও তোমাকে বড় নৈখাইডে ই ইচ্ছা করে। দেখ না, 

আর কান কাজ নাই । “হানার গে বয়ল হঠাত ভুমি খাহা 

আমার 



হ নয়শো রূপেয়।। 

শিথিয়াছ সেই খুব আশ্চধ্য। আমার জীবনের সাধ যে তোমাকে 

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাল করিব । 

মঙ্গল । তা পার্বে নাঃ পার্বে না। দেখ, শশীর মা আমার চেয়ে কত 
_ বেণাজানেন। সব শক্ত কথার মানে বল্তে পারেন । 

রঞ্জন। কিন্তুতিনি তোমার চেয়ে কত ব$। আমি আরো তোমাকে 

পড়াইতে পারি, কিন্ত তুমি এখন বড় হয়েছ যেন লজ্জা লজ্জা 
কর। 

সরল।। রঞ্জন দাপা। ঠিক কথা, আমারও এখন আন্তে কেমন ধার! 

করে। 

রঞ্জন | আমি €য তোমাকে এবপ করে পড়াই, হহাতে তোমার ম! বাপ 

ত মনে ননে রাগ করেন না? 

সরলা । ছোটকাকার ইচ্ছা আমি খুব লেখাপড়া শিখি। আর তিনি 

বাবাকে বুঝান থে আমি লেখাপড়া। শিখিলে তার ভাল হবে । 

রঞ্জন। অর্থাৎ তোমাকে খুব অধিক দরে বিক্রি করিতে পারিবেন ? 

সরলা, আমি চলিলাম। আমি বড় দুঃখি, আমি তোমাকে যেমন 

পড়াইতেছি, এমনি চিরকাণ পড়াতে পারি তবে আমার ছুঃখ 

যায়। 

সরলা তুমি কবে আসিবে ? 

রগ্রন। তা বলিতে পারি না. ভগবান ্ানেন। আমি গেলে তুমি 
কি পড়িবে? 

সরল । ঠাকুর পূ করিব। 

রঞ্ধন। তোমার সই চিত্রপট ? 

সরলা । তারে চিত্রপট বলো ন্া। নিনি কেমন চেয়ে থাকেন; বেন 

হাসেন । 

চি 
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রঞ্জন। আচ্ছা, তুমি কিরূপে পূজা কর বল দেখি? 
সরলা । তা বল্বো কেন? 

রঞ্জন । তবু শুনি? চুপ করুলে মে, বল না ? 

সরলা । পুজা কি আমি জানি? শঙ্খ বাজাই, ঘণ্টা বাসস, আর 
ফুল দেই, আর প্রণাম করি। 

রঞ্জন । দেখ তুমি পুজা করিতে ভাল বাসে জানিয়৷ আমি তোমার জন্তে 

একটী স্তব লিখিয়া আনিয়াছি; ইহাই পড়িয়৷ পৃজ্জা করিও । 
মরলা। কই দেখি। 

(স্তব হস্তে প্রদান ও সরল! পড়িন্তে উদ্যত ) 

রঞ্জন । এখন উহা! পড়ো না, বেশস্পষ্ট করিয়া লেখা, পুজার সময় 

ভক্তিপুর্বক পাঠ করিও। আচ্ছা তুমি যে এরূপ আপন মনে 
বেড়াইয়৷ বেড়াও, কাজ কর্ম করনা, ইহাতে তোমার মা বাপ 

বকেন না? 

সরল! | কিচ্ছু বলেন নাঃ কেবল রোদ না লাগাই, আর আমার বর্ণ 
ময়লা না করিঃ তাই শাপন করেন । এর ছোটকাক আস্ছেন। 

( গাজার ছু কা হাতে সাতুলালের প্রবেশ । ) 

সাতু । (স্বগত ) লব. কচ্ছে, বেশ! বেশ! বেশ! একটী নায়ক 

ও নায়িকা হলো, এখন দিব্য একথান! নাটক হয়। (প্রকাশ্তে ) 

বলি রঞ্জন, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইয়া কি লাভ হয়? 

রঞ্জন । খল্বো ? রাগ করবেন নাত? 

নাতুলাল। বলে না বারা, আমার কি রাগ আছে, আমি আমার পঞ্চে-_ 
ন্থিয় প্রামতী গঞ্জিকাদেবীর পাদপদ্মে বলিদান করিয়াছি । 

রগ্ধন । আর একটী কথ। বলবে! ? 

সাতু। বলো না। 
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রঞ্জন । আপনি গাজা খান কেন? 

সাতু । গী-জা--খাঁ_ই-কে-ন ? এ বিষম সমদ্া! | খাঁবে। না কেন? 

গাঁজা থেয়ে বেশ আছি । তোমরা আমাকে স্বণ1! কর, তায় কি? 

আমি তোমাদের ভক্তি করি। হি! হি! গাজা! খাই বলে বেঠিক 

পাবে নাঃ বাবা । আমার রাগ নাই, দ্বেষ নাই, মিথ্যাকৃথ। 

বলি না, কাহাকে নন্ত্রণা দিই না, সাধ্যমত লোকের উপকার করি, 

খেলাম বা একটু গাজা? এখন বল বাপ, মেয়েরা লেখাপড়া 

শিখলে কি হয়? 
রগ্ভন। মেয়ের! ধলগাপড়া শিখিলে অধিক দরে বিক্রী হয়। 

সাতু। হি! হি! হি। বুঝলেম্, তা তোমার এই ঠেশ বাকোর পরি- 
শোধ আমি লইব। শুন রঞ্জন, আমি গ্রচারক হইব । 

রঞ্জন। কি প্রচারক? ব্রাঙ্গ প্রচারক ? 

সাতু। তা না; আমি “্রাঙ্মণবংশ অধঃপতন” এই ধুয়া তুলিয়া! দেশে দেশে 
বেড়াইব। কিন্তু হঃখের মধ্যে আমার বক্তৃতা আইসে না। 

রঞ্জন । অভ্যাস করুন? ক্রমে পারিবেন । 

রা | উত্তম পরামশ, তবে এখনই অভ্যাস করি। তোমরা আমার 
শ্রোতা হও, আর আমি বক্তৃতা আরম্ভ করি। ( কয়েকথান ইষ্টক 

সাজাইয়৷ তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়। হস্ত তুলিয়া ) হে বন্ধুগণ ! 
ছে ভ্রাত্গণ ! হে--( সরলার গমনোদ্যোগ ) সরলা, যাইস্ না, 
দাড়াইয়া গোন্। ( আর যেখানে আমার কথা ভাল লাগে সেখানে 

আননাধবনি করবি, ) অর্থাৎ হাতে মুহরৃহ তাপি দিবি। হে 
ব্রঙ্গণগণ ! তোমরা গেলে? গেলে, গেলে । কোথ! গেলে? মক্কায় 

না) কাশীতেধা) বৃন্দাবনে না ; তবে--তবে-_ 

| . অধংপাতে। 
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সাতু। ঠিক! অধঃপাতে। তোমাদের এদিকে মেয়ের বিয়া হয় না, 
এদিকে ছেলের বিয়ে হয়না, তবে ব্রাঙ্মণবংশ রক্ষা পাবে কি করে ? 

(রঞ্জনের করতালি !) অতএব হে ব্রা্গণগণ ! ধিক! শত ধিকৃ---' 

( ইষ্টক সরিয়া সাতুলালের মৃত্তিকায় পতন, এবং রপ্রন সাতুলালকে 
ধরিয়া! উত্তোলন । ) বাপরে মলুম, হে ঈশ্বর! আমার পরমাত্মা 

গ্রহণ কর। 

রঙ্কীন। আপনার কি অণ্তিমকাল উপস্থিত ? ঈশ্বরকে আত্মসমর্পণ 

করিতেছেন? অদ্য এই পধ্ম্ত থাক। 

সাতু (মাঝা ধরিয়! উঠিনন। ) বাপরে, প্রথম বন্তু তায় মাঝ! ভাঙ্গিয়া গেল। 
গুন রগন, তোম।র চারি মামাকে আমার এই সভায় সভ্য করিতে 

হইবে। 

রঞ্জন । কোন্ সভা । 

সাতু । এই যে বল্লেম, ব্রাহ্মণ পতিত উদ্ধারিণা সভা | 

রঞ্জন । পতিত উদ্ধারিণী সভা! নয়, পত্রাঙ্ষণধংশ অধঃপতন” | 

সাতু। ঠিক। তোমার চারি মামাই বেশ সভ্য হইবার উপযুক্ত । 
[ সকলের প্রস্থান । 

ছ্িতাল্ গর্ডাঞ্ | 

সরলার পুজার স্থান । সম্মুখে শ্রীক্ের চিত্রপট, 

এবং ফুল, চন্দন, শঙ্খ, ঘণ্টা, ফুলের মাল! গ্রভূষ্টি পুজারসজ্জা । 

(সরলা যোগাসনে মাসানা 1) 

সরলা । কৃষ্ণরুষ্, হরেরুষ ( প্রণাম )। রুষঃরুষ্, হরেক ( ফুল প্রদান, 

শঙ্খ লইয়! বাদ্য )। ( করযোঁড়ে ) কৃষ্ণরুষ্ণ হরেকৃষ্জ। ঠাকুর, 



ণ নয়শো রূপেয়া । 

আমি পুজা জানি না। ভাল কথা, সেই স্তব ত পড়িতে হইবে । 

(স্তব সম্মুখে রাখিয়। পাঠকরণ । ) 

হে কুষ্ণ করুণাময় কুপ। কর মোরে । 

অবোধ নালিক। তোমায় ডাকিছে কাতরে ॥ 

নাহি জানি তন্ত্র মন্ত্র সাধন ভজন । 

নিজগুণে দাও প্রভু ও রাঙ্গা চরণ ॥ 

ফ্রবকে করিলে কুপা বালক বলিয়! | 

আমাকে করহ কৃপা বালিকা! জানিয়া ॥ 

একে ত বাঁলিক! পরাধীন নারী জাতি। 

তোমা বিনা কে রক্ষিবে হে গোলকপতি ॥ 

সৎপাত্র হস্তে অর্পণ কর দীনবন্ধু । 

( লজ্জায় ব্যস্তপূর্বক কাগজ উদ্টাইয়া রাখা । ) একটু পরে আবার 

স্তব পড়িতে চেষ্টা, কিন্ত আবার লজ্জায় অভিভূত 1) 

( নেপথ্যে ) সরলা ! সরলা ! 

সরলা | কি? মা ডাকছে? 

সরলার মা। এদ্রিকে আয়। 

সরলা । আমি যেতে পারি না+আমি পুজা কর্চি। মা, তুমি একটু 
এসো না। 

( সরলার মার প্রবেশ |) 

সরলার মা । বা, এ যে বেশ পূজা হচ্ছে! ভোর ঠাকুরকে দেখে যে ভক্তি 

হয়, আমার প্রণাম করতে ইচ্ছা কোর্ছে। ও মা, তুই কাদছিস্ 

নাকি? 

সরলা; কৈ,নামা। মা, ভুমি একটু বীজ বাজাও, আমি শঙ্গ ও 



প্রথম অঙ্ক | গু 

ঘণ্ট। বাঁজাই | (সরলার মার বাজ বাজন ও সরলার শঙ্খ ও 

ঘণ্ট। বাজন ।) 

সরলার মা। (বাজ রাখিয়া ঠাকুরকে প্রণাম) ঠাকুর ! তুমি সরলাকে 

সংপাত্রে সমর্পণ কর । ঠাকুর! আমার সরলা নিতান্ত সরলা । 

আমার সরলাকে ভুমি শাল ঘর বর জুটাইয়া দাঁ9। ,সরলা, 

তুই ঠাকুরকে ফুল দে, আর বল যে, “ঠাকুর ! আমাকে ভাল ঘর 

বর দেও ।” 

সরল! । (ম্বগত) তোমারও এ কথা । (প্রকাশ্য । ষ', এ দেখ, ঠাকুর 

হাসছেন; এ দেখ, আমি সত্যি বলছি ; এ দেখ মা, ঠাকুর আমার 

দিকে চেয়ে আছেন; এ দেখ, ঠাকুর দেন কি বলছেন। 

( উভয়ের গলায় নসনে প্রণাম । ) 

| যবনিক1 পতন । 

০. জাভ্ডঞাঙ্ন | ঁ 

রামধন মজুমদারের বাটা । রামধন 'তামাকু সেবন 
অবস্থায় আসান । 

( হলধর নুখুয্যের প্রাবেশ । ) 

হলধর। রাঁমধন মনুমদারের এই বাড়ী ? 
রাঁমধন । ইহ, আনুন, কোঁথেকে আম্ছেন? 

হল। বল্ছি। ( উপবেশন ) নমস্কার ! আমার নিবাস বনগ্রাম। 
রাম। (ভঁকা হস্তে প্রদান করিয়া ) তামাক ইচ্ছা করুন | নমস্কার ! 
হল। আপনার একটা বয়স্থা অবিবাহিত! কন্তা আছে না? 
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রাম। আছে: 

হল। সম্বন্ধ কি স্থির হয়েছে? 

রাম। হচ্ছে যাচ্ছে ওর ঠিক কি। কিন্ত কোথাও এখন স্থির হয় নাই । 

হল। আমি একটী সম্বন্ধ এনেছি । | 

রাম। ক টাঁকা ? | 

হল। *কত টাকা! আগে ঘর বর কেমন? 21 শুনুন । 

বাম। 

হল। 

হল। 

হল। 

রাম। 

হল। 

ধাম। 

হণ। 

ঘর বর গাল হয়, তাতে আমার কিছু মাত আপত্তি নাই। কিন্তু 

আপনি ক টাকা দিতে পার্বেন ? 

ঘর বর ভাল হওয়াকে কি আপনি ছুভাগ্য মনে করেন ? আপনি 

বলিতেছেন “আপনি নাই”, ইহ|র মানে কি? 

কথা কি, আগে টাকা, ভীলার পরে অন্ত কথ! । “ময়ের বিবাহের 

নিন কচকচা করে করে ত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি । টাকার কথা 

ঠিক হলে পরে আর আর কথা । 

আপনি চান কত? 

আমার মেয়ের বয়ম্ এই কোল বছর। দেখ তে স্থুপ্রী, তা দেখে 

নেবেন্। তা, এই সকাল বেলা আপনাকে আর দ্র না বলে ঠিক 
কথ। বলে দিচ্ছি, ১২ শ বলি আর ১৫ শ বলি, হাজার টাকার 

কমে অমি মেয়ে ছাড়ব না। 

হাজাঁর টাকা ! 

ছা, হাজ।র টাকা, ৮ম্কে গেলে নে ? প্রাপকাটার মুখুযোরা ৭৩০ 

টাকা বলে গেছেন, আমি তাতে মেয়ে ছাঁড়িনি । এই গ্রামের 

বুড মুখুযো ৮** টাকা দিতে চেয়েছেন, তাতেও মেয়ে দিইনি ) 

হাজার টাকার কমে যে ছাড়ব না, ভাহা স্থিরই আছে । 

কিছু কমীবেন ন। ? 



রাম । 

ভল। 

বাম । 

রাম। 

হল। 

বাম। 

হুল । 

বাম। 

হল। 

রাম। 

হভা। 

বাম। 
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কিছু না। 

দুই একশো ? 

কত বার বল্ব, আমি হাজার টাকার এক পয়স। কমে ছাড়ৰ 
না। যে আসে সেই বলে কমাও। বাঁড়াও এ কগা কেউ 

বলেনা। এ রাজ্যের ধারাই এইরূপ । 

আপনার এ কেমন ধ|রা পণ? হাঁঙ্জার টাকার কমে ছাড়বেন 

না? এমন ঘর বর দেশে৪ কি কিছু বিবেচনা কর্বেন না ? আমি 
নে ঘরে সম্বন্ধের কথা বল্ছি, এ বড় মান্ুযের ঘরঃ এক দিন্কার 
কথ! নয় সেই ঘরে মেয়ের বে দ্রিলে চিরকাল প্রতিপালন হতে 

প|র্বেন, এটা বুঝ ছেন না? 

আমি ও সব বুঝি না । যেমন মাল তেমনি দাম। দাম ফেল 

মাল লও, আমার কাছে স্পট কগা। হাঁজার টাকা বে বলেছি 

সে দর বলিনি খীটি দাম বলেছি। হাজাত টাকার এক পয়স! 

কমে ছাড়বো না। 

কেমন ঘর তা আগে শুনুন। শম্ভু মুখোপাধ্যায়ের 

আপনা অত কই নিতে হবে না, নেখানে আসল কথার সাব্যস্ত 

হল না, সেখানে আর ঘর বরের কথা শ্নে কি হবে। 

পাত্রটার বয়স সবে এই কুড়ি বৎসর, দেখ তে-__ 

আমার তাতে কিছু আপন্তি নাই । 

দেখতে দিবা সুত্র, গৌরবর্ণ__ 

আমার তাতেও কিছুমাত্র আপত্তি নাহ । 

আবার লেখাপড়ায় বেশ তৎপর, ইংরেজি নাঁগলায়-- 

বেশ, আমার তাতেও কিছুমাত্র আপন্ভি নাই। হাজার টাকা 

ত দিতে পার্বে? 



৬ 

হল। 

রাম। 

হল। 

সাম। 

হল। 

রাম । 

হল। 

রাম । 

হল। 

রাম । 

হল। 

রাম। 

হল | 

রাম। 

হল । 
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(স্বগত ) বেটা বলে কি! . বলে আমার আপত্তি নাই । এমন 

পাষণ্ড ত কখন দেখি নাই.! টাকা ছাড়া এ আর কিছু বুঝে 

না। এ কাজ হইবার নয়, কিন্ক বেটা যেমন পাজি, তেমনি 

গোটা কয়েক কথা শুনিয়ে দে মাই। (প্রকান্তে ) হাজার 

টাকাঁর কমে কি ছাড়বেন ন! ? 

না, না, না। 

বলি, মাল সাচ্চা ত? 

ভাতে বল্ছি, দেখে নাও । 

মাল কিন্বার আগে কিন্ত সাচ্চা কি ঝু টো বাজিয়ে নেবো । 

হাজার টাকা দিতে পার্বে ? 

আর একট। কথা, মাল তাজ। আছে ত? বাসি তন? 

তাজ! বাদি কি? আপনি দেখে নিন। 
কেমন মাল, লাট দাগি হয়নি ত? 

ঠাট্টা কর্ছো নাকি ? লাট দাগি আবার কি? 
রাগ করেন কেন, হাজ|র টাক!র দিনিন, দেখে শুনে নিতে হয় 

না? | 

াতো বল্ছি দেখে নাও । 

জাকঢ় রেখে দিতে পার্বেশ ত? এত টাকা দিয়ে মাল খরিদ 
কোরে শেবে'মদি না মুনাসেফ হয়, আর তখন আপনি বল্বেন 

যে, মাল লাট কোরেছ ফেরত নেবো না। 

যা ঘা. ঠাট্ট! ঘুড়ে দিয়েছে । 

আপণি কটু বলে খদ্দের বিগড়ে দিচ্ছেন, আপনি ত বাবসা 

বুঝেন না, মাল বেচবেন কেমন করে? এর পর ও পচ! সড়া 

মাল নেবে কে? 
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রাম। নেবে কে? বেট! পাঁজি, নেবে কে! পড়তে পাঁয় না ত! 
নেবে কে। ভাত ছড়ালে আবার কাঁকের অভাব! যদি ৮** 

টাকায় ছাড়ি, এখনি লোকে তিল তিল করে নে যাবে; মাল 

নেবে কে! কথাটা শুনলে? বাড়ীর উপর বসে বেটা মন্মাস্তিক 

কথ! বলে, বলে নেবে কে। পাজি বেটা, নেবে তোর বাবা। 

নেবে কে! 

হল। ( গাত্রোখান করিয়া ) আট শ টাকা দর হয়ে গেছে আচ্ছা 

আর বিশ টাকা পাবেন, এখন মালট। ছাড়,ন্গে। 

রাম। কত? 

হল। বিশ টাকা। 

রাঁম। বিশ টাকা! বেটার কি নজর রে, আমার নবাবপুত্র এলেন। 

নেবে কে! 

হল। এই কথাটাই বুঝি মর্মান্তিক হয়েছে? নমক্কার। তুমি বেচ 

বোসে, মে মাল তা খরিদারের অভাব কি? [ প্রস্থান । 

( সাতুলাঁলের গ্ুবেশ |) 

সাতু । দাঁদা, কেবল সম্বন্ধ ফিরাঁচ্চ। তারপরে ? 

ামধন। তারপরে কি রে? 

সাতৃ । মেয়ের বয়ল নোল বৎসর, কবে লব হয়ে যাবে, আর 

গঞণ্গোলে পড়বে। 

রামধন । লব্কি রে বানর? 

সাতু। হি! হি! হি! দাদা লব কারে বলে জানেন না, ভা 

্ তুমি নবেল পড়নি, ভোমাঁর অপরাধ কি। আচ্ছাঃ রঞ্জানের সঙ্গে 

বে দিলে হয় না? | 

রামধন। সে টাক! পাবে কোথা ? 
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সাতু। টাকা নিয়ে কি কর্বে? 
রাখধন। তোর বে দেব। 

সাত । আমি বে কর্তে চাহি না| আমি শ্রীমতী গঞ্জিকাদেব্যার 
পাণিগ্রহণ করেছি । দাঁদা, বেয়াদবী কর্লেম, রাগ করে। না। 

রামধন | যা. যা, বাদরামি করিদ নে। 

সাতু। আমাদের যে কিছু ব্রহ্গোত্বুর ছিল, তাহা বেচিয়া বিবাহ করিলে । 
তুমি বলেছিলে তোমার মেয়ে হইলে ভাহ!কে বেচিয়া আমায় বে 

দিবে। তামার ও আমার অতীব (সৌভাগাক্রমে তোমার একটি 

দিব্য সুশ্রী কন্তারত্ব হয়েছেন। আমি এখন তোমার প্রতিষ্ছ। 

হইতে অব্যাহন্তি' দিলাম। তুমি ০্গ্রনের সহিত মেয়ের বিবাহ 
দ[9, আমি স্চ্ছন্দে সঙ্ঞানে তোমাকে অনুমতি দিলাম। 

বামধশ। গাজা খেয়ে খেয়ে ভায়ার বৃদ্ধি ক্রমেই ফুটিতেছে। হাজার 

টাকার মেয়েটা এমনি ছেড়ে দি! কি বুদ্ধি? 
সাতৃ। গাঁজা থেয়ে আমার বুদ্ধি ক্রমেই তীক্ষ হইতেছে । তাই 

আমার বুদ্ধি স্থগ্যাঞা অপেক্ষা তাক্ষ, ক্ষুপ্পধার হইতে খরতর। 

দাদা. যাই কর, এই গেঁজেলের কথা শেবে থাকবে, দেখিও। 

(গ্রাজায় দোম। ) 

রামধন। বখনি মেয়ের সম্বন্ধ আসে, তখনি তুষ্ট বাধা দিতে আসিস্। 
সাতু । দাদা, শুন আমি পরামশ দেই । মেয়েটাকে দাও, আমি 

কল্কাতায় নিয়া যাই । একটা ঝুড্ির মধ্যে বসাইয়। মাথায় 

করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ডাকিয়া বেভাক্টব । আমি বেশ ডাকিতে 

পারি। ওই শুন.“ভালে আম্-ম্-ম” “ভালে আম্-ম্-ম”। 

রামধন। এই বুঝি দোম্ দিয়া মাতলাঁমি আরম্ভ করলি ? 

সাত! না দাদা, আর একটা শুন। “বোতল বিক্রি-ই-ই-ইয়! |” শুন 
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দাদা, মেয়েটাকে মাথায় করিয়া রাস্তায় রাস্তায় “ভাল মেয়ে 

বিক্রিই ই-ইয়।” বলিয়া বেড়াই । দেখ দেখি, আমি তোমাকে 

কেমন সুবিধা করে বিক্রি করে দেই। তুমি এক হাজার বল, 
আমি পাচ হাজার টাকায় বিক্রি করিব। 

রামধন। তা নাকি আবার হয়' পাঁচ হাজার টাকা দিয়া কহ কি 

মেয়ে কেনে? 

সাতু। কেন দাদা, খর্দ একটা পৌোণার বেণের নজরে পড়ে যায়, 

হবে বিচিত্র কি? 

রাঁম। তুই বলিস্ কি রে বানর ? সোণার বেণেকে মেয়ে দিব কি করে £ 

সাডু। তাতে তোমার আপত্তি কি? তুমি ত বলে থাকো যে ঘর 
বর দেখিবার প্রয়োজন নাই । 

রামধন । তুই কি অত বড় মেয়ে সরপাকে মাথায় করে নিয়ে ঘেতে 

পারিস্? 

সাতু । না হয় এক খান! গরুর গাঁড়িতে নিয়া যাবো । মেত আরে! গাল। 

রামধন। (শ্বগত) পাঁচ হাজার টাকা! পোড়া দেশ, সমাজ 

ছুরস্ত, স্ব ইচ্ছায় কিছু করিবার যো নাই। (প্রকাশ্্ে) যা 

আর এ কথায় কাঁজ কি, ঘা হবে না হাহা লইয়া ভাবিলে 

কি হবে? 

সাতু। দাদার মন একেবারে নরম হয়ে গিয়াছে । দেখ দেখি গেঁক্সেলের 

বুদ্ধি আছে কি না। এই সময় ডাকিতে অভ্যাস করি “মেয়ে বিক্রি 

_-ই-ই-ই- য়া” “মেয়ে বিক্রি- ই ই-ই য়া, মেয়ে 

রামধন। চুপ কর্ চুপ কর্, এ দেখ কারা আন্ছে। 
| যবনিক1 পতন । 
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চত্র্থ গর্ভাজঃ | 

গোপীমোহন ভট্টাচাষোর বাড়ার দালাম। 

বামার মা ও বাম! আসীন। | 

বানার মা । (বামাকে ধরিয়। ) চল্ মা ঘরে ৮ল্, ছি। অমন করো না। 

ও কিও, জামাই কি মনে “কার্বেন ? এত দিন পরে এসেছেন । 

ল। যাবেনা? তুমিত আর খুকি ন9? এখন কাচপণা 

জুড়ে দিলি? 
বামা । মা) আমার লজ্জা করে। 

বামার মা। তুমি ত আর ইচ্ছে'কবে থাচ্ছো না। থা মাবাও। রাত্রি 

ঢের হয়েছে । 

বামা। আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে। 

বামার মা। কেন মা, তুমি কি বিশ্রী? 
বামা। ভানামা। 

বামার মা। বে কি? বল, চুপ করে থাকলে ঘে? মুখ দেখাতে লজ্জা 

করে কেন? 

বামা | মা-- 

বামার মা । বল, চুপ করলে কেন? 

ৰামা। আমার জন্তে সর্বন্থ গেছে । আমার জন্টে পথের ফকির হোয়েছে। 

( অভিমানের সহিত ক্রন্দন | ) 

বামার মা। চুপকরমা?ছি!কেঁদনা। তাৰাধুনের বে করতে গেলেই 

টাক! লাগে, ভাঁকি সুধু জামাই বাঘাজির লেগেছে 

বাম।। মা তাইতে আমার মুখ দেখাতে লগ্জা৷ করে। 
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বামার মা। আমার বাপ ত অমনি করে আমাকে বেচে টাক! নিয়েছেন, 

ভাতে তআম'র এক দিনও মুখ দেখাতে লজ্জা করে নি? তাইতে 

বোলতেম্, বামা, তুই পুথি পড়িস্নে । টাকা তআর তুমি নাও 
নিঃ টাকা নিয়েছেন তোমার-_ 

বামা। আবার বাব! রাগ করুবেন। 

বামার মা । তুমি.ঘরে গেলে তিনি রাগ কর্বেন ? 
বামা। তা না, তিনি বোলে গাকেন মে বাকী টাকা বুঝে না পেলে 

আমাকে পাঠায়ে দেবেন্ না। 

বামার মা। ও রাগ (কোরে বলেন, আর তুমি তাই ধোরে বোসো। 

যাও মা! ঘরে যাও, রাত ঢের হোয়েছে। 

( বামার ঘরে প্রবেশ, বামার মার নিজ্জ ঘরে প্রবেশ । ) 

( গোগীমোহনের প্রবেশ |) 

গোগীমোহন | ব্রাহ্মণী। ব্রাঙ্গণী, ( ছুয়ারে আঘাত ) ছওর থোল। 

বামার মা। কিও। 

গোগীা। বলে, কিও) দুর খোল না। ( জোরে দুয়ারে আঘাত ) শান 

9ওর থোল, নির্বংশের বেটা, দেখ, এখনো খোলে না। 

বামার মা। দাড়াও খুল্ছি। 

গোপী। দাঁড়াও খুলছি। বড় আরাম করে শুয়ে আছেন, এদিকে যে 

সর্বনাশ উপপ্থিত তা জানেন না। এওরে হওর খোল? তোর 

বাপের মুখে গু, শীদ্ব হওর খোল। 

বামার মা। (দ্বার খুলিয়া ) কি+ বড় রাগ দেখছি ঘে? কথাটা কি? 
কথায় কথায় গালি দাও কেন? | 

গোপী। রাগ দেখ ছে! বটে, বলি তোর হাতে এই ডাকাতি 

বামার মা। হয়েছেকি? 
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গোগী। হয়েছে কি! (রাগ হর) উওরের ঘরের পোর দেওয়া প্রদীপ 

জল্ছে কেন? ' 

বামার মা। টুপ কর, আস্তে আস্তে ও ঘরে মেয়ে জামাই । বলি, 
হোয়েছে কি? 

গোপা। (ব্যগস্বরে ) জামাহ ! 

বামার মা। হ] জামাই । 

গোপী। ( বাঙ্গন্বরে ) জামাই ! 

বামার মা। হ! জামাই? ঠমি ওরপ কচ্ছে। ০কণ ? বণি, হোয়েছে কি ? 
গোপা। হয়েছে তোমা7 মু আর আমার দু?) শির্বংশের বেটা। 

আমর মাথাট! ভাল করে খাও । হা গুরু? এখন আম করি কি' | 

বামার মা। ধণি, হয়েছে কি? 
গোপা। তুই কার কথায় মেয়ে ঘরে এতে ধাল? আমি বাড়য্যেদের 

বাড়ী বের সভায় গে দেখি বেটা বরবাত্র হয়ে এসেছে; একটু 

পরে দেখি আর সেখানে নাই। তখশ আনার মনে ডেকে 

বলেছে; বেটা তলে তলে এই কাণ্ড কর্তে এসেছে । 

বামার মা। তুমি হলে কি, ক্ষেপলে নাকি? চুপ কর; চুপ কর, ছি! 

ছি! মে:য় জামাই ঘ:র গেপে কি তুমি রাগ কর ? 

গোপী। দ্যাখ ভোর অনূ:্ট আজ বড় ছঃখ আছে। ব্যাট! আমার 

বাকি টাকা গুলি দিক্, দিয়ে আনার 'ময়ে নিয়ে যা হচ্ছে তাই 

করুক। বাকি টাকা দে:ব নাঃ বেট। শুতে এসেছে । তুই ত বত 

নষ্টের মূল । 

বামার মা। ওগো; চুপ কর? চুপ কর। 

গোপী। বের সময় টাকা জুটাতে পারে না বলে ভদ্রত৷ করে বাড়ী বাগান 

বনদক রেখে বে দিলাম, বেটা যে! পেয়ে গেল, আর টাকা গুলো 
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দিলে না। ' আরে লালিক্স কর্তে গেলাম, তা উকীল গুয়াটার৷ 

রহস্যেই মহ আমাকে ভাড়ায়ে দিলে। 

বামার মা। ও গে, চুপ কর? চুপ করঃ তোমার টাকা পাবে। ওম! 

আমার কি হলো ! মিন্স 'ক্ষপেছ ন।কি? জামাহ কি মনে 

করবেন? 
গোপী। রেখে দে তোর জামাই, জামাই ৪ জামাহ না আমার--__মার 

বল্লেম না পণর টাক দিতে পারে না, আমার জামাই । ও 

আমার কিসের জামাই বে? আমি ৪ ময়ের ফেব বেদেব। 

আমাগ টাকা না দিলে আমার মেয়ে নিয়ে শুতে পার্বে না। 

বামার মা! ও গ! ক্ষমা 19, এ বাতট1| যাউক, লোকে-_ 

গোপা। তু মার খেলি দেখছি । এ রাতটা যাক, তাবেই তাদের 

মনস্কামন। সিদ্ধি হবে আর ও মেয়ে ক বে কোর্বে 2 তুই 

বামার মা। গো চুপ কর? লোকে হাণ্বে। 

গোপী। 'লাকে হানবে, লোকে হাম্তে কি আর বাকি আছে ? 

সকপি অ'মার মুখে মুংছে। ৪ ব্যাটার দাম্বাজির কথা থে 

শুনে সেই আমার মুখে মুতে । রামকষ্চ চক্রবন্ডীর মেয়েটার 

দুই বার বে দি-ল, দ্বিয়ে টাক! নিলে, আমার এক বারের টাকা 

গুলাও ফাঁকিতে গেল। ( উচ্চৈঃস্বরে ) বেটা দ্যাখ, ! এখনো 

ঘরে রয়েছে। 

বামার মা। তোমার পায়ে পড়ছি। ক্ষম! দাও। আমি কি খুন হয়ে 

মর্বে৷ ? 

গোপী। ছেড়ে দে, নচ্ছার বেটি, কিআপদেই পলেম। ও মেয়ে নিয়ে 

শেষে আমি কি কোর্ব রে? আমি যদি মে'য়ট! এত দিন রেখে 

দিতাম, তবে এখন মেয়ের যেরূপ বাজার, অনায়াসে ৭৮শ টাকা 

২ 
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পেতাম । আমি ও মেয়ের ফিরে “ব দেব । আমার মেয়ের গায়ে 

হাহ দিঃনে, আমি ও মেয়ের ফিরে বে দেব। বেরো বেটা, 

ঘরের থেকে বেরো । ( একট্র অপেক্গা করিয়া) দ্যাখ) এখন 

বরণ না ? বেরো, শান্ত কেরাত নইলে আমি দোর ভেঙ্গে ঘরে 

ঢুকে গ্দান দিয়া বের করুবো এখন | । একট থামিয়া ) দেখেছ ? 

বড় আগাম পেয়েছে বঝিত আর বের হতে চীয় না। ওরে বামা । 

তৃই নয় বেবে' ! আরে মেয়েটা ও মনি, অধ বুঝি দেরি সইল 

না, «কে দেগে দৌড়ে গিয়ে পোছেছেন। এখন পুঝি আর উঠতে 

ইচ্চা কচ্ছে না । তোমার আর-_ঞএক আ'সক্ছেন এই-- উত্তর 

গৃঠাচিমুগে অগ্রসর ) বোরো, না বেঝো | ঘরে না ঢুকলে বের'হবে 

না, দখছি। 

বাধার না। 1 বপপর্ধক ধারণ পীপয়া ) করো ক, কোথা সাও? 

একবারে জাত গেল ' আমি ভোমাকে ছেকে দিন না 
গোপী। ছছেদে। তে এপ, ভাত ভে গাল হব নগ ভেয়ে ণগল। 

( শাংক'র ক!”য়া ) রে "বট বেরো, এনে গুগটী বেরো) ওরে 

বাম। তুই শয় বেরো, ভরে এই আনো ক তারে প্রতিপালন 
কিঃ আবে কলিকাল, আমার একটা মেয়ে, সেও আমারে 

ভাগ করণে ' এমন “পাশ পাঠার লেকও দেখি নাই । ঢাকাঁত 
পোলেও কেউ কারুর লল্লান নেয় না! এক ডন বা আসে। 

ওরে তোরা আয়রে | ৪--৩--ও রাম কুনার দা ---দা-_আ' 

ও---৩---ও রাম কুমার দাদা--আ-_-মা--- 

( সাতু লালের প্রবেশ ।) 

সাতু। কি গে "গাগীমোহন দাদা, ব্যাপার কি ? 

( গোপীমোহনরে স্ত্রীর পলায়ন । ) 
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[গোসী। ভাই এসেছ? দেখ, অত্যাচার দেখ ? ব্যাটা ঘরে গিয়াছে, 
| 
1 
সাতু 

অণচ (বৃদ্ধাঙ্থুলি নাড়িয়! ) টাকার নামে ঢু ঢু। 

কোন্ ব্যাটা, কার ঘরে, €কন গিয়াছে, কোন্ টাকা, 

কেন ঢু ঢু, কিছু না বলিলে বুঝবো! কিরূপে ? 
গোপা। ওরে বুঝাইবার কি আমার সময় আছে? জামাই বেটা প্ী ঘরে 

গিয়াছে । টকা সব দেয় নাই তাত জান। (ময়েটাও ঘরে 

গিয়াছে । এখন তামরা পাড়ায় পাঁচ ছন ভদ্র লোক আছ, 

আমার উপাঁয় কি বল। আমি যেয়ে ব্যাটাকে জোত্র করিয়। 

বাহির করিয়া দিভাঁম, কিন ব্রাঙ্ষণী শম্মাকে জানো ত, ঘোরে 

পারিলাম না" হাত ধরিয়া রাখল । 

এ বঠ্ বিণম সমগ্ঠা | ভহার প্রতিকার আমি বলিতেছি। 

কল্য প্রভাতে জামাইচঞ্রকে অন্ধ৮ন প্রদান অর্থাৎ গৃহ হইতে 

বহিস্ক» করিবে । টাকা আদায় করার শাণ্না কি” মেয়ে 

পাঠাই9 না। (ময়ের ময়ে ভহলে তাকে অধিকার করিয়া পইও | 

যখন একবার ঘবে ঢুকেছে তন কি আর বাহির হব । কখন 

নয়, তা খুন হলেও নয় । 
গোপীমোহন | (জামাই.ক সম্বোধন করিয়। ) আচ্ছা গাক। কলা 

সকালে খেন ভোর মুখ দেগতে পা হয়। আর বাকি টাকা ন। 

দিয় যদি এ খুখ হইস্ ত হোর বাপের মুখে গু | 

সাতৃ । এই উন্তম যুক্তি। এখন বিয়ের বাড়ী চল, সেখানে জঙগপান 

প্রস্তত। (গোপীমোহনের হাত ধখিযা অগ্রসর ) "পথে যাইতে 
যাইতে” তোমাকে অতীব অদ্ভুত সংবাদ বলিব। তোমার স্ত্রীর 
গর্ভরূপ ক্ষীরোদ সমুদ্রে বুল পরিমাণে কন্যারূপ নিধি স্থছি কর, 
তাহা হইলে তোমার চঃখ ঘুচিয়! যাইবে । হি!হি' হি দাদা, 
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কিছু বুঝিলে না? অর্থাৎ তোমার স্ত্রীকে বল যে মেলা কন্ঠ। প্রসব 

করুন। যদি বল তাহা কিরূপে হবে। শ্রবণ কর। ওষধ 

প্রয়োগ কর? ধাই বুড়ীর. কাছে মেয়ে হইবার উত্তম ওউষধ আছে। 

[| উভয়ের প্রস্থান! 

( সাতুলালের পুনঃ প্রবেশ 'ও দে ঘরে জামাই শয়ন করিয়া 

আছে' তাহাতে অল্প আঘাত করণ । 

জামাই বাবু, উঠে দয়ার খুলিয়া কথ শ্তন। শীপ্ব গাত্রোথান 
কর। তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই, মেহেতু সাতু বাবু, 
যিনি পরম দয়াল, দুঃখ্তি জীবগণের বন্ধু, তিনি তোমাকে 

ডাঁকি' হেন | 

(জামাতার দ্বারোদথাটন । সাতু ছারের নিকট দাড়াইয়৷ চুপে চুপে) 
শুন জামাই; শুন বামা, বিয়ের বাড়ী পাঙ্কী বেহারা আছে । আমি 
তাদের আনিতেছি, বাঁমাকে শভাহাতে লইয়। তোমরা ঢ্রজনে 
প্রস্থান কর। শুন্লি বামা, বের তয়ে পড়, স্বামীর সঙ্গে যাবি 

তার কি? এই আমি পাঁন্ধী আনিতেছি, তোমরা প্রস্তুত হও। 

[প্রস্থান । 
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কানাই ঘোষালের বাটার দালান । কানাই ঘোষালের বড় স্ত্রী 
আসানা। ' সরলার প্রবেশ । ) 

সরল! | হ্যাগা শশীর মাঃ আমাকে যে পড়াতে চেয়েছিল, আজ কি 

তোমার অবকাশ আছে? 

শশীর মা । কে মাঃ সরলা? আয় বাছা আয়, এ পিড়ির উপর বোন, 

তুই এল মা, তবু ছুদণ্ড কথায় বর্তায় অন্যমনস্ক থাকি । আমার 
অবকাশ আছে জিজ্ঞাসা করছ? বাছ।, আমার কাজই বা কি; 
অবকাশই' বা কি, এক সন্ধ্যা চরিটা চাল জ্বাল দেওয়!, | 

যখন হয় হবে এখন । আমার ত সংসারের ছাল! নাই । 

সরলা! । কেন বাছা, এক সন্ধা! খেকে খেয়ে শরীরকে অমন কট দিচ্ছ। 

কারক্ষতি করছো? কার বাজছে বল £দখি? আপনি মার! 

পড়ছে! । আর ওটা করো নাঃ যাই £গোক সকল সুখেতে বঞ্চিত 

হচ্ছ | কেন, দ্ুবেলা খেতে থাকতে হা হতে বঞ্চিত হও গ আমার 

মুখে বুঝি বুড়ম মত লাগে, লোকে বলে ওটা অলক্ণ | 

শশীর মা। অপক্ষণ না বাছা, সুলক্ষণ । না থাকলে মনকে প্রবোধ 

দেওয়া যায়, থেকে বঞ্চিত আর চোখের উপর এই গুলি দেখা, সে 

আর সওয়া যায় না। 

সরলা । দেখ শশীর মা, আমি তামাকে আর বোঝাব কি 2 এদেশে 
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সতীন নিয়ে অনেকেই ঘর কোব্ছ। অনেকের কথা শুনতে পাই, 

নাঁকি সন্ভীনকে বোনের মত ভাল বাসে। 

শশীর মা। বাছা, তুই ছেলে মানুষ, তাই লোকে বলে আর তাই 
শুনিস্ যে, সত্তীনকে বোনের মত ভাল বাসে। সর্বস্ব যাক, স্বামী 

মরে যাক, তাও প্রাণে সয়, হাসতে ভাসতে শ্বামীর 'ভাগ দেয়, না 

জানি সে কেমন মেয়ে । সরলা মা, তুই আমার সন্তানের বয়সী, 
আমার শশী থাকলে এই ভোর মত হত, তবু আমার মনের কথ! 

ছুটা একটী “তাকেই বলি, “াঁকে বলে যেন আমার তৃপ্রি হয়। 
বাছা, সকল জিণিশের 'ভাগ দেওয়া যাঁয়, স্বামীর ভাগ দেওয়া যায় 
না। আহা! আমার-স্বামী, আমার বড় সাধের স্বামী ! 

সরলা | শশীর মা' 

শশীর মা। আহা! আমর বঢ সাধের স্বামী ! আজও তার জন্তে প্রাণ 
কানে) আজ ৪ তার জগ্গে প্রাণ পোড়ে, আহা! আমার তার 

উপর রাগ আসে না। '( ক্রনদন।) 
সরলা । (অঞ্চলের দ্বার! চক্ষু মুছাইয়া) শশীর মা, পাগল হলে নাকি? 
শশীর মা। পাগল হলে ত বীতুম। (ক্রন্দন |) 
সরলা । চুপ কর, চুপ কর, আর চোখের জল ফেলো না । 
শশীর মা। আর যন্ত্রণা সইতে পারি না । (চক্ষু মুছিয়। ) না বাছা, আর 

কান্দছি নে, আর চোখের জল ফেলছি নে, কার জন্তে আর 
কান্দবো ? তবু পোড়া মন বুঝে না। হায়! হায়! হায়! এই 
কপালে ছত্র দণ্ড, এই কপালে লণ্ড ভণ্ড । আমার কথ! বল্বে! 
কিমা, জন্ম অবধি আনন্দ সাগরে ভেসেছি, আমার দিন কেবল 

 আমেদে গিয়াছে। লোকে বলে, দাত থাকতে দাতের মার্যাদা 

বুঝা যায় না, আমি ত বরাবর জেনে এসেছি আমার মত স্তুখী 
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বুঝি আর নাই। ?শষে কপাল ভেঙ্গে গেল, ছেলেটী হয়ে মরে 

গল, মেয়েটাও গেল, আমার জ্ঞান হলো বুঝি আমার মত 
হতভাগিনী আর নাই । শোকে দিন রাত কান্গন্তে লাগলেম। 

আবার ওর কঈ লে বলে ফুকরাইয়া কান্দে পারি না, তাতে 

মেন আরো বুক ফেটে মেত, শেষে একেবারে জ্ঞানশূন্ ভোলেম । 

বিধাতা বোলে, বটে £ লোব ব্ শাক লেগেছে, এর বাড়া ছুঃখ 

অংর নাই? “খাচ্ছি ভোঁকে । এই বোলে আমার বুকে এমনি 

শেল হেনেছে পে, সেই অনধি আমি আব দোম্ ছাঁড়তে পারলেম 

না। 

সরল! । ছি লোৌল্পে শশীর মা, একি তোমার ছেলে মেয়ের শোক 

চেয়েও বড় হয়েছে ? 

শশীর মা। তাই নে বোল্লেম বাছাঃ কোরা ছিলে মাম বুঝবি কি। 

লোক বলে বট, পূরশোঁক বছ শোক, কিন্ত এত কই বুঝি 

আব কিছুতে নাই । স্বামী মলেণ এন কগ ভয় না। বাছ! 

' স্বমী অনেক রকমের আছে, আমার ভ স্বামী নয় আমার খেলারি 

সাথী। দখন আমার লয়স পাঁচ বছর তখন ওর বয়স নয় বছর। 

আমাদের নাটী ও ভিটা দেখছিস, ৪থাঁনে ছিল। আমরা ছু জন! 

সমস্ত দি একজে খল! করারেম, রাহ টুফু ছাড়াছাড়ি হোত, 

সে অনেক কণ্টে। শোনে একত্র পাঠশালায় লিখতে আরম্ত 

?কার্লেম । ওর কেবল দৃষ্টি ছিল আমি কখন কি ঢা, কিসের 

জন্যে আমার ক হচ্ছে, কি করলে আমি খুদি হই। আমারও 

তেমনি কেবল মাত্র চিস্তা ছিলঃ ওকে কিসে তুষ্ট কোর্ব। ও 
খুসি হবে মনে করে আমি মন দিয়ে লেখাপড়া শিখ তেম, গুরু 

মহাশয় ষ৷ বোলে. দিতেন? তখনি তাই শিখতে পার্তেম। ও 
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আবার আমি খুসি হবে! বলে মন দিয়ে লেখাপড়া কোর্ত। গুরু 

মহাশয়ের আমাদিগকে কোন দিন সাজা দিতে হয় নাই। 

আমাদের এই প্রণয়ের কথা গ্রামে না জান্তো। এমন লোক নাই, 

কত জনে আমোদ করতো । আমি অপরাধ করেছ? গুরু মহাশয় 

ওকে নিয়ে ধম্কাতেন। আবার এতেই এমন শাসন হোয়ে 

যেতো যে, বোধ করি মর্দি আমাকে মারুতেন তা হোলেও আমার 

অমন শাসন হত না। আমাদের বয়সের মিল, বিশেনতঃ এই 

প্রণয় দেখে, ম! বাপে সাধ কোরে বে দিলেন । 

সরলা । বে হবে) যখন এই কখাবার্তী হয়, তখন তোমাদের মনে 

বড় আহ্লাদ হোত. না ?. 

শশীর মা । তখনকার কণা স্বপনের শ্যায় বোধ হয়। 

সরলা । আচ্ছ!, বে হোলে আর দিনের বেলা কথা কইতে না? ঘোমটা 

দিয়া .বঙাতে ? 

শশীর মা। ন1 মা, বরং ঘোমটা দিত লঙ্জা কোর্ত। বে হয়েও 

আমাদের সেই আমোদ. সেভ আহলাদ, সেই একত্রে খাওয়া, 

একত্রে খেলা, একত্রে পেখাপড়া । পুর্বে রাত টুকু ছাড়াছাড়ি 

ছিল এখন অবধি রেতে9 এক থাকৃতেম্। | 

সরল! । ভাল, তে'ম দের এত প্রণয় "খে তোমার শাস্ুড়া রাগ কর্তেন 

না? আমি অনেক শাশুটীকে দেখেছি ছেলে বৌতে প্রণয় দেখলে 

রাগ করে।, 

শশীর মা। অ.মরা তথন ছেলে মানব ছিলাম, দেখে রাগ কর্বার কোন 

কারণ ছিল না, বরং সকলে আমোদ কোর্ত। বিশেষ আমার 

শাশুড়ী বড় লক্মী ছি'লন, 'অমন শাশুড়ী হতে নাই । তার পন 

ধাছ! বোল্ছিলাষ, এইরূপ আামোদে দিন যেতে লাগ.লো' ক্রমে 
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শেক়্ানা হোলেম, নিত্তি নূতন আমোদ, শেষে কপাল ভাঙ্গতে 

আরম্ভ হোলো । ছেলেটা হয়ে মরে গেল, শেষে একটি মেয়ে 

হোল, সেটিও বিধ।তা নিলেন । 

সরলা । তোমাদের আগেকার কথাগুলি যেন উপকথার মত লাগে। 

আমরা অনেকের কাছে ও গল্প শুনে থাকি, তোমাদের বড় প্রণয় 

ছিল, ঘোষাল মহাশয় তোমাকে বড় ভালবাস্তেন । 

শশীর মা। উহু ভু, সরলা, চুপ কর্, চুপ. কর্, ও কথা বলিস্নে, 
বলিস্নে! আমি ও শুন্তে পারি না! বুকে শেল বিদ্ধে আছে, 

থাকুক; ওর উপরে আর আঘাত করিদ্ নে। আমায় ভাল বাসতো! ! 

আহা আ, আরে পুরুষ মানুষ ! তোরাই না বলিদ্ মেয়ে মানুষ 

অবিশ্বাসী জাত। আমি ছেলে মেয়ের শোকে জালাতন । আমি 

আর বল্তে পারিনে, আহা! আ+ সে ছেলে মেয়ে তোরও ত! তোর 

লাগলো বের আমোদ! অনেকে বংশরক্ষার জন্যে ফিরে বে 

করে থাকে, না করলে নয়, লোকের উপরোধ ছাড়াতে পারে 

ন৷ বোলে করে, আমার কি ছেলে হবার বয়স গিয়েছিল ? বল্বে৷ 

কি মা, এইত শোক পেলাম, এর মধ্যে আবার ওর পায়ে ধরে 

কেঁদে বলি, দেখ, তুমি একটি বছর ক্ষান্ত থাক, যদি আমার 

ছেলে না হয় তুমি বে কোরো । আমায় প্রবোধ দিলে, তুমি 
পাগল, তোমার ধরি ছেলে নাও হয় তবু কিআর আমিবে 

করি? লোকে বোল্ছে বলুক লা । চল তোমায় আমায় কাশী 

বাসী হইগে | মা) এই 'বোলে দাড়ি রাখলে, হবিষ্যি কোর্তে 

লাগলো, মাঘ মাসে যাবো কগা গ্রির হোলো । এর মধ্যে 

ঘরে বসে আর এক কাণীকে পেয়ে গয়! কাশী সব চুলোয় গেল। 

বাছা, বোল্ব কিসে বের আমোদের কথা, আমাকে কোরেও 
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যদি তোর দয়া মায়া না থাকে, তু ছেলে মেয়েটার কথা মনে 

কোরেও কি একটুকু চুঃখ হয় না? আমোদ 'এলো ত? আমি 

শোকে বিহ্বল হোয়ে পড়ে আছি+ এর মধ্য শুন্লেম 'ও নাকি 

বেকোরে আনছে! 

সরলা । আগে তুমি এর কিছুই জান্তে পাও নি। 

শশীর মা। কিছুই না! গুরুতর শোক পেলে লোকে অন্ত শোক ভূলে 

ঘায়। আমি ছেলে মেয়ের শোক ভুলে গেলাম, আমি স্তব্ধ মত 

হোলাম, একেবারে জ্ঞান হারা দিশেহারা! মত হোলাম; কি 

সর্বনাশ । কি সর্বনাশ । এমন কি হবে? মিছে কথা । লোকে 

আমাকে জালাতন কার্ছে, আমার সুখ সকলের চক্ষশূল হোয়ে” 

ছিল তানেও লোকের ম'নাঁবাগ্ধ] পুর্ণ হয় নি, হাই আমায় 

জ্বালার উপখ জাল! দিয়! আ“মাদ দেখ ছে । একট পরে দেখি এক- 

হন খবর নিয়ে এসে উপগ্থিত। বল্লে ঠাকুরণঃ উলু দাও, বাবু 

বে “কোরে আমদ্ছেন । সরলা ! সে কথা মনে করলে আমার 

এখনও ভ্বংকম্প হয়। আমার মাথায় একেবারে হাজার বাজ 

পোলো । যখন আমার ময়েটী যায়, কবিরাজ জবাব দিলে, তাও 

আমার কাছে তত ভয়ানক বোধ হয় নি। 

সরলা । আহা হা। তুমি বেচে আছ কি কোরে? আমোদ কোরে আবার 

এই সম্ধাদ পাঠায় আমর শুনে বুক ফেটে যাচ্ছে । 

শশীর ম)। শোন বাছা, এখন কি হোয়েছে? আমি শুন্বা মাত্র ঘুরে 
পোলেম। বাম এসে চোখে দুখে অল দিয়া বাতাস কোরতে 

কো'রতে আমার চেতন হোলো, ভ্বংক শ্থিয়ে গ্যাছে, কথা 

'সেরছে না বাম! একটু জল এনে দিলে, এক ঢোক থেতে 

প্লল আর গলা দে নামে না, কষ্টে শ্রষ্টে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে 
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গেড়ে গেঙ্গড়ে বোল্লেম, বামা ! কি শুনছি যে? বাষার মুখ 

দিয়ে আর কথা সরে না, সেও অমনি গেঞ্গড়ে গেক্গড়ে বোলে, 

তাই তত শুনছি । আমি বলিলাম তবে কি সন্তি? বাম! বোল্লেঃ 
তাঁরা আসছেন, এতক্ষণ অদ্ধেক পথ | এই কথ! গুনে অমার 

আপনার উপব একটা ত্বণা হোলে! । ধিক আমাকে ! দে আমার 

সক্ষে এই ব্যবহার কোর্লে, আমি আনার তারই জন্গে কাতর 

হচ্ছি! কখনই না, যাতে ও দক্ষ হয় তাই কোরবো। আমি: 

ওকে দেখাবো যে, ও নেমষন আমকে মনে কোল্লে না আমিও 

[মনি ওর জন্যে কিছু মাত্র তুঃখিত নই। আপনি উঠতে 

পারিনে, বামাকে বোল্লেম, বম, তুই আমাকে ত্যাগ করিস্ 

না, ষা বলি তাই কর্, ঘর জিনিন পত্র যা যেখানে আছে, 

সব এনে আমার এই ঘরে পোর । বামা আম! বই আর জানে 

না, যা [বাল্লেন ভাই কোল্লে। আমি সমস্ত দিন লাইনি খাইলিঃ 

ঘরে দোর দিয়ে পোড়ে থ।কুলেম। মা সরলা! লোকে বলে 

মেয়ে মান্নের মন বঢ় কঠিন, বলুক, লোকে বলুক্, মামি জানি 

মেয়ে মান্নের মন কত নরম । ভালবাসা নেয়ে মান্ষের প্রাণি | 

মেয়ে মান্সষ ভাত না খেয় থাকতে পারে? ভাল না বেসে 

থাকৃতে পারে না। আনার এই গে বুকে ছুরি দিয়াছে তবু 

শুয়ে ভাব্ছি, না কোরেছে তা আর কি হবে? না বুঝতে 

পেরে লোকের পরাম্শ শুনে কোরেছে' বাড়ী এলে আগে 

আমার কাছে দৌড়িয়ে আঁস্বে এখন । একটা কন দশটা 
বে করুক না, তবু, ভাল আমাকে ছাড়া আর কাহুংকে বাস্বে 

না, সত্তি কি চিরকেলে প্রণয় একেবারে ভুলে যাবে? সে 

তেমন লোক নয়, তার মন তত কঠিন নয়। এসেই দেখছি 
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আমার পায় ধোরে কান্দবে এখন । সে সরল মানুষ, লোকের 

কুপরাম্শ শুনে এক কুকর্ম করেছে, তাই বোলে কি আমি 

তাকে ত্যাগ কর্তে পারি? ছেলে মোলে যেমন লোকে ছবার 

একবার মনে করে, সে হয় ত আবার বেচে আম্বে এখন । 

আমি শুয়ে সেইরূপ নান! রকম ভাব্ছি, এর মধ্যে দেখি বাজনা 

বাজিয়ে ভারি আমোদ কোরে আস্ছে। দেই বাজনা স্তনে 

আমার প্রাণ আর ধড়ে থাকলো না । একবার উবুড় হই, একবার 

কাত হই, এর মধ্যে এক জন এসে দোরে ঘ। দিচ্ছেঃ ম৷ ঠাক্রুন, 

শীঘ্র ওঠ, বৌ টাকুরাণীকে বরণ করে নেও। সরলা) তখন ষে 

আমার মন কি করতে লাগলো, তা আর আমি বোল্ব না, 

বোল্তে পারি না। যতক্ষণ আশা গাকে, ততক্ষণ হাজার কষ্টও 
সহা হয়, কিন্তু হতাশ বে কাকে বলে, তা বাহ তোমর। জান 

না। ভগবান করেন যেন তোমাদের তা কখন না জান্তে হুয়। 

সরল! । (মুখ নত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ) তার পর? 

শশীর মা। আমি উঠলেম না, কথার উত্তর দিলেম না, সে বাইরে 

যেয়ে বোল্লে। বাছা? মিন্সে কোলে কি বাহির হতে গজ্জাতে 

গজ্জাতে লো“কর মাঝ খাঁন দিয়ে বাটার ভিতর এল; এসে বোল্ছে 

কি--উঃ বাছা সে আর বোল্তে পারি না,--শেষে বোল্ছে 

কি, আমি কালই কাণার জন্ঠ সমুদয় জিনিষপঞ্র কিনে এনে দেব, 
দেখি, ও কি করে। আমি কালই কাশীর জন্য নৃতন ঘরের 

বোনেদ কোর্বো।! আমার যত আশা ভরস! ছিল, সেই দিন 

। সমুধয় শেম হোল । তখনি আমার মনে উদয় হোল, কেন এর 

চেয়ে বিধবা হোলেম না। পৃথিবীর আশা ভরসা ঘুচে গেলে 
সেই অনাথ-নাথের প্রতি দৃষ্টি পড়ে । আমার তথন জ্ঞানের উদয় 
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হোল, মনে কোল্লেমঃ এ সমুদয় বিষয় আর মনে ঠাই দেব না। 

কিস্তসেকি ইচ্ছার কথ।? আমি দি কষ্টে শ্রষ্টে মনকে স্থির 
কোর্তে মাই, তা ওর! দেবে কেন? মিন্সের বয়স পয়তাল্িশ 

হোল, যেন, ফিরে নব বাহার হোয়েছে ! এদের আমোদ, এদের 

হাসি ত'মাসা, আরও আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে! আমাকে কষ্ট 

দ্রিতে পারিলেই যেন ওদের বেশী আমোদ । বল বাছা, আমার 

অপরাধ কি? আমাকে ভাল বাসিপ্ না, মামাকে কেটে কেটে 

মন প্ুরিস কেন? আমাকে দেখ ছি বনে যেতে হোলো । বাছা, 

ভালবাসা কনকে বলে তাকি বুঝেছ ?' 

সরল। । ( অধোবদনে দীর্ঘনিশ্বাস ভ্যাগ |) 

শশীর মা। ও এমনি ভ্িনিশ যে, আমি তোমাকে যত খানি ভালবাসি 

তুমি বদি তা চেয়ে '£কট্র কম বাস, আমি তোমাকে না দেখে 
যত কষ্ট পাই, তুমি যদ্দি তত কষ্ট না পাও, তাতে মর্্মাস্তিক 

দুঃখ লাগে । ভালবাস! এমনি জিনিষ । এখন বাছ! দেখ দেখি 

আমার প্রাণ কেমন ভাবে আছে? 

সরলা । তুমি আমাকে যা বোল্লেঃ এই কথ! গুলি এক দিন ঘোষাল 
মহাশয়কে শুনাতে পার? আমি তবে এখন যাই। 

শনীর মা! । এসো বাছ।। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 
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ভ্িতীম্্ গর্ভান্ | 

রামধন মজুমদারের বাটী। সাতুলাল আসীন ॥ 

(কানু মুখুষ্যে ও ঘটকের প্রবেশ । ) 

কানু । বাষধন মভুমদ|র মহাশয়ের এই বাড়ী ? 

সাতৃ। কোথেকে আ'স্ছেন ? 

কান্ু। রাঘবপুর থেকে আস্ছি ; বিশেন প্রয়োদন আছে' মজুমদার 

মৃহাঁশয় কোথায় ? 

সাতু। আর বোল্তে হবে ন! বাবা, বুঝ তে পেরেছি; কিন্তু সে সা 

চোখের কাজ নয়। 

কান্ন। আপনি কি মন কোর্ছন? 

সাতু। সে কি আর বুঝতে বাকি থাকে আমর! কলুকেতা ঘোটা 

ছেলে, চোখ. দেখ.লে মান্ধুন চিনি। 

কানু। আপনার নিবাস ? 
সাড়ু। ভয় পেয়েছ, মনে করেছ বাদী জুটেছে, সে ভয় নাই বাবা। 

আমার নিবাস এই), আমি আমার দাদার ছোট ভাই, আমার 

নাম শ্রীযুক্ত বাবু সাতুলাল মজুমদার মহাশয় । কেমন নামটা, 

মিষ্টি না? ঠিক কথা বোল্বে বাবা ? 

কান্ধু। বেশ নামটি। কিন্তু দাদার ছোট ভাই বল্লে চিন্বো কেমন 

কোরে ? 

সাত । আমার দাদার নাম করি নি? হি! হি! হি! আমার দাদ রাধন 

মনুষদার | 
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কান্ধু। বটে, তার পর আপনি কি বোল্ছিলেন, কি বুঝলেন খুলে 
বলুন না কেশ? 

সাত । বলি একি আর বুঝতে বাকি থাকে ? :শুড়ীর দোকানে কেহ 

কি হবিম্তি কোরুতে যায়? কিন্তু বাবা সে সাদা চোখের কাজ 

নয়, অত টাকা দিতে পার্বে ? 

কান্ধ। তা হবে এখন মজুমদার মহাশয়_- 

লাতু। ভয়কিবাবা? বোলে ফেল না? আমি ত তোমাকে বোলেছি, 

আমি বাদী নই। অত টাকা পাৰ কোথা, বোল্লে ত হয় না? 

কানু । কতটাকা চাই? 

সাতু । হাজার টাকা । তা টাকায় পায় কি, আহা ! হা! সে চন্দ্রবদন ! 

কানু । (স্বগত ) কি বলে গ্েঁজেল বেটা ( প্রকাশ্রে ) হাজার টাকা পেলে 

কি আপনি ভাইবিকে বে করেন £ আর আপনার দাদ 
আপনাকে বে দেন? 

সাতু । আরে কথার কথা বোল্লেম। ( কানের কাছে মুখ নিয়! মৃদুস্বরে ) 

কিন্তু ভাই টাক পেলে দাদার বড় কন্তুর যায় না। 

কান্ধু। (স্বগত ) এটা ত গেজেল, এর সঙ্গ ভাব কোরে কথা গুলি 

বের করে নেওয়া যাক। (প্রকান্যে ) হাজার টাকা । 

সাতু। হাজার টাকার নামে চমকে গেলে বাবা! তাইত বোল্লেম। ও 
সাদা চোখের কাজ নয়, তেমনি ডায়মনকাটা প্রাণ ভয়, তখন 

শুধু সেই ঝাঁপটাকাটা দেখে বাবা--বোলে ছু হাজার টাকার নজর 

ধরে। সে'আড় নয়নের চাউনিতে কত লোকের ভিটায় ঘু ইডরে। 1) 

হাজার টাক! দে গেলে ত বেঁচে গেলে 1 
ঘটক । আর বার শুনেছিলেম ঘে ৭ শ টাক? 

সাতু। সে যে বাবা এক বছরের কথা? তার পর আর এক'বছর গিয়েছে । 



৩২ নয়শে। রূপেয়া | 

বাধা; দানা! খরচ লেগেছে, মাল তৈয়ার কোরুতে খরচ লেগেছে, 

টাকার সুদ আছে, শুধু বল্লে ত হয় না। 

কান্ধ। তাতেই এত দর বেড়ে গেছে? 

সাতু। হা আরও বাড়বে, পার ত বাজার নরম থাকতে থাকতে এই 
সময় মাল হাতে কর বাবা। 

কান্ধু। হাজার টাকার কিছু কমে হবে না? 

সাত । বাবা, কম্ কম্ কোচ্ছ, এ বে তোয়েরি মাল, ছুর্দিন রেখে বেচে 

দেড় হাজার টাকায় পড়তে পাবেনা। আমার দারদা এক কথার 

মাগষ, তিনি এ বংসর থে .ল! কার্তিক পড়েছে, অমনি রাইট করে 

দর বেন্ধে দিয়াছেন | এ বংসর হাক্জার টাকার কমে তিনি মাল 

ছাড়বেন না, তা পো» গেলেও না। ( রামধনের প্রবেশ । 

এই যে আমার দাদ| আনছেন । দ্রাদা, একটা খদ্দের তা আমি 

বলেছি, সে সাদা চোখের কাজ নয় । 

রামধন। আপনাদের নিবাস ? 

ঘটক। মুখুবো মহাপয়ের নিবাস বিষুণপুর, এর! অতি প্রধান বংশ) ওর 

জ্যেষ্ঠ পুত্রেরে বিবাহ দিবেন। আপনার কনিষ্ঠা কণ্ঠার সম্বন্ধ 
কি স্থির হোয়েছে ? 

রাম। লা মহাশয়? এ গ্রামের মুখুষ্যে মহাশয়েরা ৮০০ টাকা বলেছেন, 

রামনগরের চাটুষ্যেরাও এ ৮** টাকা বোলে গ্যাছেন, কিন্তু ৮০৯ 
টাকায় আমি মেয়ে দিব না। 

ঘটক । প্রতাপকাটা হোতে ধারা এসেছিলেন । 

রাম। তার! অতি ছোট লোক ! 
ঘটক। মহাশয় বলেন কি? প্রতাপকাটীর মুখযোর! ছোট লোক । 

তার! জতি প্রধান বংশ। | 
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রাম। আহা হা! হা, তার! ৭০* টাক! দিয়। ছেণের বে দিতে আসেন ! 
ঘটক। আপনি চাঁন কত? ] 
সাতৃু। ১২ শটাকা সরকারি ডাক। 

ঘটক। দেখুন, দূর বল্বেন্ নাঃ উচিত যা নেবেন তাঁই বলুন । 

রাম। আমার কাছে এক কথা, আমি দর ফর বুঝি না, ১২শ বলি আর 

১৪শ বলি, হাজার টাকার কমে ছাডব না। 

ঘটক। বৌনি বেলা "বালে তবে অনেক খাতির করলেন ! সেণা হয় 

হবে এখন, আগে মেয়েটা একবার দেখান । 

রাম। যে আজ্ঞা মহাশয়, একটু বন্থনঃ অমি “ময়ে আশি । 

| রামধনের প্রস্থান । 

সাত । সে বড়া সরেস মাল বাবা, সে আর দেখত হবে না। 

ঘটক । আমাদের পক্গ হোয়ে আপনার দাদাকে গুটী কয়েক কথা 

বল্্তে হবে। 

সাতু । ভেবেছ আমি গেঁজেল, গোটা ছুই মিষ্ট কথ! বলে আমাকে হাত 
কর্বে? বাবা, আমি গাজা খাই বটে, কিছ্ব বেঠিক পাবে না। 

আমি ঠিকই আছি । জানো, আমি তোমা/দর বিপঞ্চ লোক £ 

কানু । কেন সাতু বাবু, আমার্দের অপরাধ ? 

সাতু । প্রথম তোমরা গাঁজা খাও না, আর ভি! হি! হি! এ দেখ 

দাদ। আস্ছেন। আর আমার মা সরপাকে গলায় দড়ি দিয়ে টেনে 

আন্ছেন। দাদা, আর একটু এদিকে টেনে নিয়ে এস, খদ্দের 

দেখুক; মাল ন৷ দেখলে খোদোর বাড়বে কেন? 

(বরামধন ও সরলার প্রবেশ |) 

রামধন । এই দেখুন মেয়ে রামনগরের বাড়,য্যের ৮** টাকা বোলে 

গ্যাছেন__ 

৬) 



৩৪ নয়শো! রূপেয়া । 

সাতু। খর দেখুন, মেয়ের ৮** টাঁকা ডাক দর হোয়ে গ্যাছে; খদ্দের 
কেউ থাকেন বাড়ন-বড়া মাল বাতাহে, আটশো রূপেয়া_ 

আটশে। রূপেয়া এক- -নাটশো বূপেয়া দো--বাড়হ বাড়হ-_- 

আটশো রূপেয়া-_আঁটশো রূপেয়া, আটো রূপেয়া এক-_ 
কাছ । নয়শো। 

সাতু। নয়শো রূপেয়া, নয়শে! রূপেয়া, বেরি গু. মাল--গুড় আইজ, 

গড. নোজ-_না হাহে--নয়শ রূপেয়া, শয়শ রীপেয়া এক শয়শ 

রূপেয়া দো--বাঢুহ বাড়হ--নয়শো রূপেয়া-বাড়হ বাঁড়হ--নয়শ 

রূপেয়া এক-_ভাল মাল যাশাঠে, নয়শো বূপেয়া । 

রাম। (বেগের সতত সাতুর নিকট গমন করিয়। ) 9 কি €র বানর? 

( এদিকে সরলার অশুঃপুরে প্রন্তান। ॥ 

সাতৃ । দাদা, ব্যাদার “হালে নাকি? অমন পা কোল্পে কি দর বাড়ে? 

তুমি মেয়ে আমার সঞ্গে দা ও, আমি টালার নিলাম ঘরে নিয়ে যাই, 

আমি যি তোমাকে ৫*** টাকা এনে দিত না পারি তবে কি 

"বালেছি। আমি বেশ শিলাম ঢাকতে পারি) নয়শো রূপেয়া। 

নয়শো রূপেয়া, নয়শো রূপেয়া এক, নয়শো রূপেয়া দে, বাড়হ 

বাড়হ, নয়শো! রূপেয়া. ভাল মাল যাতাহে। নয়শো রূপেয়া, তৈয়ারি 

মাল ধাতাহে। 

রাম। ওরে চুপ কর্? ওরে চুপ কর্, বানর! জ্ঞাত, মারলি, কি গেঁজেলের 

হানেই পোলাম? রে চুপ কর- 

সাতু । নয়শো রূপেয়াঃ নয়শো বীপেয়া, নয়ণো রূপেয়া এক নয়শো রূপেয়া, 

হি! হি! হি! খাদের নাই তার হবে কি? দাদা; দাও 

তোমার পায় পোঁড়ছি, টালার নিলামে নিয়ে যাই। 

রাম। খা, তুই আর বানরামী করিস্নে। একেবারে.জাত মার্লি আর 
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কি; বানরামী কোরে ৯০* টাকার খোদ্দেরটা বিগড়ে দিবি 

নাকি? (স্বগত ) গেঁজেল হউক, আর মাতাল হউক, কথাটী 

বোলেছে কিন্ত মন্দ নয়। ( ঘটকের প্রতি) মেয়ে আপনারা 

দেখলেন । হাজার টাক! দিতে পারেন আপনাদের সহিত কাজ 

করিতে প্রস্তত। 

কান্ধ। আমরা মেয়ে দেখলাম) এখন পরামর্শ করে আপনাকে সংবাদ 

দিব! ঘটক মহাশয়; বলুন | [ প্রস্থান । 

রাম। বানরামী করে আবার একটা খদ্দের বিগড়ে দিলি। 

সাতু । দাদা, ওরা ত আমাকে বে করবে না? গরজ থাকে” আবার 

আস্বে ৷ তুমি সরলাকে দাও, আমি টাল[ব নিলামে লইয়া যাই । 
রাম। (স্বগত ) নিলামে পাঠাতে পারলে ত বেশ হয়, কিন্তু তা করব 

কিকরে? দেশে আচার নাই, বিচার নাই, ধর্ম নাই, কর্ম 

নাই, পোড়া দেশে দ পড়ক। সকলি “মান্দুল, ঘার প্রাণে মা 

চায় আর তাই বলে। এখনি দেশের লোকে হাত তালি দেবে, 

হুকা পরাস্ত বন্ধ করবে । যাক, বা হবে নানা হেবে আর কি 

হবে? যেরর্মূসে কপাল, তা ঘটবে কেন? 

সাতু। দাদা, ভাবছে কি? রঞ্জনের সঙ্গে বে দাঁও ” 

রাম। টাকা? 

সাতু । ও টাকা ত আমার, আমি টাকা চাই ন|। 

রাম । (স্বগত ) বানর ছাড়বে না রে। (প্রকাশে ) বানর । হামার 

কাঁওজ্ঞান নাই, সম্পর্কে যে বাধে? 

লাতু। তোমরা ! এই বল নিলামে দেবে, এখন সম্পর্ক বাধলে! ? সম্পর্কে 

বাধে ! এ দ্বিকে যে ব্রাঙ্গণবংশ অধোঃপাতে মান ? সম্পর্কে বাধে, 
বিগ্াভৃষণকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিলেই হবে। [যবনিকা পতন । 



৩৬ নয়শো রূপেয়া । 

তৃতীশ্ত গর্ভাক্। 

কান্তিচন্্র মজুমদারের বাড়ী । 

কাস্তিচন্্র, ও তাহার তিন' জাতা আসীন । 

(সাতৃলালের প্রবেশ) 

সাতু । তোমার ভাগিনেয় রঞ্জন কি প্রত্যাগমন করিয়াছেন? 
কান্তি। কি? 

সাতু। খ্ুঝলে না? আচ্ছা, . স্রল ভাষায় বলি। বঞ্জন কি বাড়ী 

ফিরে এসেছে ? 

কাস্তি। না, €বোধ হয় আজ কাল আদিবে। 

সাতৃ। বিন্দু দিদির খবর কি? 

কান্তি। খবর মাণ আর মুওড। তোমার বিন্দু দিদি আমার ভগ্নী; 

তাহাকে আমার নিন্দা করিতে নাই । তাঁর জন্তটে আমি যা করেছি 

ভাহ! ভগবান জানেন | তিনি কাণীতে আছেন । তিনি কারু নয়।' 

সাত়। তার এক মাত্র পুত্র রঞ্জন, তাঁরে মোটে কাছে যাইতে দেন 

না। ছেলে সর্ব গুণের, তাহার প্রতি নারাঙ্গ। যাকিছু ছিল 
সব উড়াইতেছেন, তাহার 'ভাব কি বল দেখি? 

কাস্তি। তার কথা বোল না। 

সাতৃ। খাওয়া দাওয় গৃহকণ্্ম সব হয়ে গেছে? 
কাস্তি। হবে না কেন? চারি ভাই ভাগে ষোগেকাজ করি। কেও 

তরকারী বানাই, কেও জল আনি, কেও রান্ধি। বাড়ীতে মেয়ে 

মানুষ নাই, ছেলেপিলেও নাই । কয় ভাই সুখে সচ্চন্দে আছি। 

সাতু। গৃহলক্থী ঘরে নাই, তা বাড়ী দেখলে বুঝা ঘায়। এ দিকে ছাই, 
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ওদিকে ভন্্, এ'যেন শ্বশানভূমি | .বলি কান্তি দা, চারি চারিট! 

ভাইঃ এ কি কারও.বংশ থাকিবে না? 

কাস্তি। করিকি? টাকা পাবো কোথা যেবে কোর্বো ? যা ছিল; 

বেচে কিনে বিবাহ কোরলাম । কণা হইল এই যে, আমার মেয়ে 

হলে তাহা বেচে ভায়াদের বে দেব। তা মেয়ে হবার আগে 

গৃহশূন্য হোঁলাম 

দ্বিতীয় ভাই । শুন সাতু, আমি দেখেছি বিধবা বিবাহ না হলে আমাদের 
ংশ থাকবে না। আমি বিদ্ামাগরের নিকট যাওয়া আসা 

করে থাকি। 

তৃতীয় ভাই। যা না হবার সেই কথা। রাড়ের বে'নাকি আবার 

হয়ে থাকে । আমি ভেক লব, বৈরাগী হবো । ইহকালও হবে, 

পরকালও হবে । 

সাতু। ইহকালের কি ভাল হবে ? 

তৃতীয় ভাই । কেন, সংসারধর্্ম করিব? ভাল'দেখে একটা বৈষ্টমী সেব! 

দাসী কোর্ব। 

কান্তি। ছি! ও কথা বলেনা । বাম্ন হয়ে বৈষ্টম হবি কেন? তোর 

ভাঁব দ্বেখে বোধ হয় যে বৈরাগী বেটাদের সঙ্গে মিশ বি ? 

তৃতীয় । তাত আমি মিশবই। আমি বুঝি চিরকাল এখানে বসে 

ভাত রাদ্ধবে ? | 

চতুর্থ । এ পরামর্শ কিছু ভাল নয়। আমি কিন্তু ব্রাহ্ম হবো। হয়ে 
ব্রান্মিকা বে কর্বো। বৈরাগীরা সমাজে অপদস্থ। ব্রাঙ্গদের 

বেশ পদ আছে। আর সেই জন্যে আমি দাড়ী রেখেছি, আর 

চোখ বুজে প্রার্থনা করে থাঁকি। 

সাতু। একজন বিগ্তাসাগরের অনুগত, তিনি একটী বিধবার লোতে ঘুরু- 
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' ছেন। একজনের একটা বৈষবী পেলেই হয়। একজন ব্রাঙ্গিকা 

পাবার আসায় ব্রাহ্ম হবেন। কান্তি দাদা, তুমি কি আর 

কর্বে? তুমি কলমা পড়। 

কান্তি। আমার ভরসা! কলাগাছ । 

সাতু। আজ তোমাদের এখানে মহাভারতের কথ! হবে । (স্থুর করিয়া) 

মহাভারতের কথা! অমৃত সমান । 

কাণারাম দাঁস কহে শুনে পুণাবান ॥ 

কই বিছানা ইন্যাদি পাতা! হয় নি যে? 

কান্তি। মহাভারতের কথা, সেকি? 

সাতু । আমি.পাড়ার কতক কতক, নিমন্ত্রণ করে এসেছি, তাহারা আগত- 

প্রায়। আমার নিমস্তণের উদ্দেশ্য এই যে, কান্তিচন্ত্র মজুমদারের 
বাটাতে আজ অপরাহে মহাভারতের কথা! হইবে, আপনারা কৃপা 

করিয়া শুনিতে আদিবেন । এই ষে শ্রোতাগণ আমিতেছেন । 

( কুলিন ভবন মুখুম্যের চারি অবিবাহিতা কন্তার প্রবেশ । জোষ্ঠার 
বয়স ব্রিংশৎ ও কনিষ্ঠার বিংশতি 1) . 

জোষ্ঠা কন্তা । কই সাতু, মহাভারত কই, কোন উদ্তোগ তে| দেখছি নে? 
সাতু। উদ্যোগ সবই আছে। কান্তির প্রতি) এরা আমার নিমন্ত্রণ 

ক্রমে তোমার বাড়ী মহাভারত শুনিতে এসেছেন । 

কাস্তি। এ আবার কি রঙ্গ ? 

সাতৃ। রঙ্গ কিছু নয়। আমি এক খান! নাটক লিখ বো। নাটক বঙ্পে, 

বুঝবে নাঃ" মহাভারত লিখবো, তাহাতে ঘটনা চাই, ভাই এ 

সমুদবায় উদ্ভোগ। 

কান্তি। .কিছু বুঝ লেম না । 

সাত । তোমর! চারি ভাই জাদমর! হয়ে আছ। তোমরা অবশ্ত মনে 
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ভাব তোমাদের মত পোড়া কপালে জগতে আর নাই। তাই, 
প্ীভগবান যে নিরপেক্গ তাই দেখাবার অন্য এ চারি পোড়া 
কপালি একত্র করে তোমাদের সম্মুথে আন্লুম । 

জ্োষ্ঠা কন্তা | ( মুখে বসন দিয়া ) সেকি রেড্যাকরা? 

সাতু । আপনারা বুঝলেন না। কান্তি দাদা আর ভাতৃগণ ভাবেন মে 
তাহারা বড় হতভাগ্য, তাহাদের সংসার হইল না, এ জীবন 

বিফলে গেল। 

কানস্তি। তাই কি? 

সমাতু। আবার, আমার এই দিদি ঠাকুরাণাগণ, ইহারাও চারি জন। 
ইহারা ভাবেন যে, ইহারা কু'লন কন্তা, ইহাদের বিবাহ হইল ন!। 

ইহাদের ন্যায় হতশাগিনা ত্িতুবনে আর নাহ। তাই আপনারা 

পরম্পরকে নিরাক্ষণ করিয়া শাণু হউন । 

জ্যে্ঠা কন্তা 1 (মুখে বসন দিয়া হালিতে হাসিতে ) ড্যাকরা; এই কি 

তোমার মহাভারত ? 

সাতু। হা, এখন আর্ত করি শ্রবণ কর। অগ্রে উদ্বোধন করি। 
( করযোড় করিয়। উদ্ধ মুখ হইয়। ) হে জগৎপতে ! তোমার লীলা 

বুঝা! ভার। এই এক গ্রামে চারি পোড়া কপালের ও চারি 

পোড়া কপালির একত্র বাস। চারি পোড়া কপালে চান স্ত্রী, 

আর চারি পোড়া কপাল চান-স্বাম্মী। অথচ কাহার পোড়া 

কপাল ঘোচে না। তাই বলি, তোমার লাল! বুঝা ভার। 

জ্যে্টা । মরণ আর কি! এই শুন্তে আমাদের ডেকেছিন্? 

সাতু। (সুর করিয়া) 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান । 

কাঁশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
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(স্বাভাবিক গরে ) চলঃ তোমরা আমার সঙ্গে চল, চারি পোড়া 

কপালে ও চারি পোড়া কপালি। যেখানে ব্রাহ্মণ সমাজ আছে; 

সেখানে ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে যাইব । এইরূপ নগরে, 

প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া ব্রাঙ্মণগণকে তোমাদ্িগকে দ্েখাহব, আর 

বলিব “হে ব্রাহ্মণগণ | তোমরা! নাকি সকল বর্ণের গুরু, তোমর! 

নাকি রদ্গকে জানিয়াছ, এ্ঠী3১ এই চারি পোড়া কপালে ও 

ঢারি পোড়া কপালি তোম'দের কীণ্ডি 

কাস্তি। কুলধন্্ন যে রাখিতে হয়। 

মাতৃ । ফুলধর্ম্ের মুখে ছাই, হহাদের বাবার মুখে ছাই, ব্রাক্গণ জাতির 
মুখে মুখে_ গাজ। (গাজায় দম )। এই চারি পোড়া কপালে ও 

চারি পোড়া কপালি একএ কোর্পাম। £খন আপনারা যাহা 
ভাল বুঝেন তাই করুন। 

জ্যেষ্টা। বাঁবাকে বল্বেো এখন) তোমায় মজা দেখাবেন । 

সাতু । শুন, আমি নাটক লিখ.বো ও তাগার মধ্যে চারি পোড়া কপালে 

ও চারি পোড়া কপালি ঢুকাইয়! ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে উহার 
অভিনয় করিব, করিয়া বালব “ষ তোমাদের মুখে আগুন । 

| বনিক পতন। 
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প্রথম গকভ্ডাঞ্ল£ , 

কানাই ঘোষালের বাটার এক ঘতর। 

শশীর মা ও সরল। হাসান] | 

এশীর মা । বল মা, লঙ্জা কি, সোমার মা তোমার বাপকে কিছু 
বলেন না? 

সরলা । মার দোষ কি? এমনি মা বা বলেন বাবা তা শুনেন, কিন্ত 

মেয়ের বের কোন কা বোল্লে অমনি বাবা রেগে উঠেন, আর 

মাকে বলেন, “তোর বাপ আমার কাছ. থেকে কত গুলি টাকা 

নিয়েছিল? মা অমনি চুপ করেন । 
শশীর মা। তোমার ছোট খুড়াও কি তোমার বাপের দলে? তা, তার 

কথায় আর কার কি? তিনি বে গাজ! খান, তার মায়াই বা 

কি আর দয়াই বা কি ? 

সরলা । না না, আমার ছোট কাকা আমাকে প্রাণের সঙ্গে ভাল 

বাসেশ। রর 

শশীর মা। ভালবাসাতে আর পেলে কি? আচ্ছা যদি বুড় মুখুষ্যে 

সত্িই ১৯ টাঁকা দেয়, তবে কি বাছ! তোমার বাপ তার সঙ্গে 

তোমার বে দেন ? 

সরলা । (মস্তক নত করিরা) তাদ্েনবইকি। শশীর মা! তোমার 
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পায় পোড়ছি, ও সব কথ তুমি আর তুল না, আমার মনে বড় 

কষ্ট-- 

( রঞ্জনের প্রবেশ. ) 

শশীর মা। এইযে রঞ্জন আস্ছে। সরলা, তোকে একটী কথ বল্বে ? 
এই যে আমার সাধের স্বামী, ধিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন, 

তীঁকে এ বয়সে ঠিক রঞ্জনের মত দেখাত । বল্তে কি ছেলেটা 

দেখলে যেন আমার মাইতে ছুধ আসে, আর উহ্তাকে কোলে 

কোর্ঠে ইচ্ছা করে। আমার ছোলেটী যদি বেঁচে থাকতো, তবে 

অত বড়টা হোত । ( রঞ্জনের প্রতি ) কে ও রঞ্জন? এসো বাছা 

এসো, তোমাকে কয়েক দিন দেখি নাই । বোসে!, আমি ন৷ এলে 

যেও না। সরলা, তুমিও একটু বোসো, আমি অনেকক্ষণ ঘাটে 

যাব যা কোর্ছিলাম, কিন্ত ভোঁমাকে এক! রেখে যেতে পাচ্ছি- 

লুম না, এখন তুমি আর রঞ্জন বোসে পড়াশুনার কথাবার্তী বল, 

আমি এল'ম বোলে! 

সরলা । আমিও বাই। মা বোক্বেন এখন । - 

শ্শীর মা । সেকি, এলে আর ধাবে? বোম আমি এলাম বোলে । 

সরল! । শীঘ্র আস্বে ত? দেরি হয়ত বল, আমি যাই। 
শলীর ম। । না, নাও না, বোসে। | রঞ্জন, ফাঁড়িয়ে থাকলে কেন ? উঠে 

বোনো । আমি এখনি আস্ছি। [ প্রস্থান । 

রঞ্জন । সরলা ! পালাচ্ছিলে ? পালাও । তমার এখন এরূপ হয়েছে কেন ? 
সরলা । আমি যাই অনেকক্ষণ এসেছি। 

সঞজন।. তবে দীড়ায়ে থাকলে কেন ? যাও। 

সরঞজা । আমি বোল্ছিলাম যে অনেকক্ষণ হলো!--. 

রঞগ্জন। তার পর? 
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সরলা | আমি অনেকক্ষণ এসেছি । 

বপন । তবেযাও। 

সরলা | তুমি কি 'এই এলে? 

রঞ্জন | সরল! । সে এক দিন ছিল, যখন আমি তোমাকে রেখে কোথাও 

ঘেতে পারতুর্ঈীনা । পালিয়ে গেলে, অমনি পেছনে পেছনে 

কান্দ তে কান্দতে যেতে । সে একদিন কাল ছিল,'এ আর এক 

দিন! এখন আমাকে দেখে তুমি পালাও ! যখন মামার বাড়ী 
হোতে বাড়ী দের্তাম, সরলা, তখন তুমি, ছুই তিন দিন অন জল 
খেতে নাঃ রঞ্জন দা বোলে কেন্দে ভাসিয়ে দিতে, মার কাছে শাস্ত 

হোতে না, হাতে সন্দেশ পেয়েও শান্ত হোতে না, পরাতে উঠেই 

মার কাছে জিজ্ঞান। কোর্তে, মা, রঞ্জন দা কবে আন্বে? সে 

একদিন কাল গ্যাছে । আজ কত দিন পরে আমি এলাম, আর 

আমাকে দেখে তুমি পালাচ্ছ। সরল! । একি সেই তুমিঃ আর 

এ কি সেই আমি? 

সরলা । আমি তা বোল্ছিলাম না। 

রঞ্জন। তোমার দোব কি, তুমি এখন বড় হয়েছ! ভোমার আস্তে ভয় 
ভয় করে,_না? আমারও করে। কিন্তু, করি কি, আমার তোমা 

বই জগতে আর কেহ নাই। আমার ভালবাসার পাত্র আর নাই 

আমার একমাত্র ম৷ ছিলেন, তিনি মার! গ্যাছেন । 

সরল । সেকি? 

রঞ্জন । সতাই আমার মা মারা গ্যাছেন। কাল তীর শ্রাদ্ধ হোয়ে 

গ্যাছে। মা কাশীতে ছিলেন, ত| জান? সেখানে তার মৃত্যু 

হোয়েছে, এখন আমি পথের ফকির হোয়েছি। মার ব্যারামের 

সংবাদ আমাকে দেন নাই। তুমি জান”+-আর তোমার কাছে 
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কি অপ্রকাশ আছে ?--ম| আমায় ভালবাসতেন না। আমি 

জন্মাবার পূর্বে বাঁবার মৃত্যু হয়, মা আমার দথা৷ সর্বস্ব ছিলেন । 

আমি মার একান্ত অনুগত ছিলাম । মা! তুমি আমায় ভাল 
বেসো না বেসো, আমি তোমায় বড় ভাল বাস্নাম ( রোদন ) 

সরলা । তোমার কথা শুনে আমার বড় কষ্ট হোচ্ছে। ( ফুটিয়া ক্রন্দন |) 
রঞ্জন। (রোদন সন্বরণ করিয়া ) চুপ কর, চুপ কর, কেন্দ না, সরল! ! 

(সরলার হস্ত ধারণ করিয়া) আমার পৃথিবীতে আমার বোল্তে 

আর কেহ নাই। আমি এখন একা--একা-__একা, মোলে 

কন বার লোক নাই । সগলা, আমার কি কেউ আছে? 

সরলা । (লজ্জায় নতমুখী |) - 

বর্জন । তবে মন দিয়ে শুন। আমি এখন অতি দীন হুঃগী। বড় 

মান্সের ছেলে, কিন্তু এখন আমার একটা পয়সাও নাই, দাড়াবার 

স্থান নাই । মা কাণীতে দানধ্যান কোরে যথাসর্ধবস্ব থোয়ায়েছেন, 

আবার দেপাও রখে গ্যাছেন । কষ্টে শ্রষ্টে হাজার টাক! সংগ্রহ 

কোর্তে পারি, ও তোমার বাপকে সেই টাকা্টী দিয়ে এখনি 

তোমাকে বে কোর্তে পারি। কিন্তু আমি স্ত্রীর কাঙ্গাল নই, 

ভাঁপবাসার কাঞ্গাল। আমার ধন নাই, জন নাই, আজ বে কোরে 

কাল যে কি খেতে দেব এমন সংস্থান নাই । তোমাকে বে কোরে 

কি কাঙ্গালিদী কোর্ব? এই কি আমার তোমার প্রতি 
ভালবাস! ? নাঃ নাঃ না' যদি তুমি আমার না হোলে অসুখী 
হও) যদি তুমি আমার লা হোলে আমি যে র্ূপছ্ঃখী 
হই, তুমি সেইরূপ হছুঃখিনী হও? তবেই আমি তোমাকে আমার 
কোর্তে পারি। সরলা ! তুমি আমার সঙ্গে কাঙ্গালিনী হবে, না 

আমাকে কাঙ্গালী কর্বে? না; না? না, ভাল বোল্লাম না সরলা, 
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তুমি আমার কথা ভেব না। তুমিকি আমার সঙ্গে কাঙ্গালিনী 
না হোলে হুঃখিনী হবে? একটী কথার উত্তর কর নিদেন, আমি 
কেবল তাই শুনতে এই ছয় ক্রোশ এসেছি। 

সরল! | আমি কি 'এ সকল কার উত্তর দিতে জানি, না দিতে পারি? 

আমার লজ্জা করে না ? 

রঞ্জন। তা! আমি বুঝি। তোমার সহিত এ সব কথ! এক্ষণ বিড়ম্বনা) 

আমার উচিভও না। কিন্তু তোমাকে বলে রাগি। আমি 

তোমাকে বিবাহ করবো বপে টাকা জোগাড় কচ্ছি। আর, 

আমি যদি তোমাকে বিনাহ করি, তবে তোমার গাছতলায় থাকতে 

হবে, কাগণ আমার কিছুই নাই, সব গ্যাছে । যদি বল তবে 

বেকর কেন? তোমার উপর আমার গাঁ ভালবাসা, (সেইজন্য | 

আর সেইজন্যেই মনে বিশ্বাস মে, তুমি আমাকে লয়! গাছতলায় 9 

স্থথী হইবে । 

(নেপথ্যে । হি!হি!হি।) 

রঞ্জন। কেও, কেও? 

সাতু । তবে একটা বাঁধা । 

(রঞ্জন ও সরলার চম্কাহয়া জড়সড় হওন। ) 

রঞ্জন। কেও? | 
সাতু। আমি সাতুলাল, চুপে চুপে প্রীতি-সন্ভাঁবণ শ্রবণ করিতেছি। 

হি। হি! লব কোব্ছে! বাবা, খুব লব কর, আমি তোমার 

সাপেক্ষ লোক | কিন্থ বাবাজি, ন্তুধু বোল্লে ত হয় না, তোলিয়ে 

বুঝতে হয়খ। সরল! ঘে তোমার মামাত বোন্ঃ ও বেত হয় না 
বাবা? 
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( শশীর মার প্রবেশ ) 

( শশীর মার প্রতি ) কেমন গা, রঞ্জন ও সরলাতে কি বে হয়? 

শশীর মা । না, তা হয় না, আমার ঘে একটু সন্ধ ছিল; ত এইমাত্র 

জেনে এলাম। | 

রঞ্জন। শশীর মা, সত্ভি? ও রা মামাদের দূরের জ্ঞাতি বই ন্ত নয়? 

শশীর মা। তবুওহয় না। ও কি রগ্তরন, তোমার মুখ যে আন্ধার 

হয়ে গেল, ওমা ।--কি হবে ! রঞ্জন, বাবা? তুমি-_ 
রঞ্জন। আর আমার এখন কি? পৃথিবীতে আমার বল্তে এক সরলা 

ছিল সেই দি আমার না হলে!, তবে আর মরণ-বাঁচন সমান । 

শশীর মা। একি! সবল! যে ঢুলে পলো। অজ্ঞান হলো নাঁকি ? 

ধর ধর আমি জল পাখা আনি! 

( সাতু সরলাকে ধারণ ও রঞ্জনের মুখে জলের ছিটা দেওন। ) 

সাতু। রঞ্ন! অত ব্ন্ত হৈও না? ব্রাঙ্ণ বংশ কি একেবারে 

অধংপাতে যাবে? 

| যবনিকা পতন । 

ভ্িতীম্ম গর্ভাজ্ঃ। 

( রামধন ও কান্সিচন্দ্ের প্রবেশ |) 

কাস্তি। কোথা যাঁও দাদা, দাড়া 9। 

রাম। সরলার অন্থুক করেছে, তাই কবিরাজ ডাঁকিতে খবাচ্ছি। 
কাস্তি। কি অন্ুখ? 
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রাম। জর, আর কি। 

কাস্তি। আমার ভাগিনে রঞ্জনকে কেন সরলাকে দান করো ন।? 

রাম । দান কারে বলে? 

কান্তি। বলি বেদাও না? 

রাম। সে কথা পরে হবে, বলি কাল তোমাদের পাড়ায় কি গোল 

হচ্ছিল? 

কান্তি। সে বড় মজা হে'য়ে গোছে, শুনি ? 

রাম। না বল দেখি। 

কান্তি। গোপীমোহন ভষ্টাগাধ্য বড় নাকাল হোয়েছেন। 

রাম! কি রকম, কিসে নাকাল হোলেন তাতে। শুনিনি । 

কান্তি। আরে ভাই সেবড মঙ্গা হোয়ে গ্যাছে । তবে দাটডিয়ে শোন, 

বোল্ছি। আন ত জামাইটার বাড়ী বাগান বাধা রেখে বে গ্যান। 

সে জামাই ব্যাটা ধাড়ী জুয়াচ্চোর, দে মনে কোরেছে ঘে উনি সত্তি 

আর সে বাড়ী বাগান দখল কোরুনে পারবেন না! ঢালাকিকোরে 

কাজ হাসিল কোরেছে। টাকা দিতে এখন 'বায়ে গ্যাছে । উনিও 

জেদ কোর্লেন যে পণ বাহার টাকা কড়ায় গণ্ডাঁয় হিসাব কোরে 

বুঝে সম্ঝে না পেলে আর মফন্বল দল “দবেন না । কা*লকে 

সে জামাই বীড়ুয্যেদের বাড়ী বের বরযাত্র হয়ে এয়েছিল। ওটটাচার্যা 
টাকার লোভে বের সভায় আছেন, সে বেটা ফাকের ঘর পেয়ে 

সরে জমীনে গে দখল কোরে বসেছে। 

রাম। কি! বন্দকি টাকা শোধ না কোরে? 

কান্তি। হা, বন্দকি টাকা শোধ না কোরে । বোল্লাম যে, টাকা দিতে 

তার এখন আর বোয়ে গাছে। 

বাম। ব্যাটা তবে নিতান্ত পাষণ্ডঃ-ধর্ম্ কর্ম জ্ঞান নাই; কেবল আপন 
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রাম। 
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স্বার্থ খুঁজে বেড়ায়। তা! হবে না? গোগীমোহন যেমন বোকা ! 

বেটা এখন সরলাকে বে কোর্তে আসে ত আচ্ছা জব্দ “কারে 

ছেড়ে দি। তাই বাহবে কেমন কোরে? ব্যাটা একটা মেয়ের 

টাকাই দিতে পারে না। গোপীমোহন কেন ঘাড় ধোরে ঘর হতে 

ধের কোরে দিলে না? 

| তাই বোল্ছিলাম, শোন না। ভট্টাচাধ্য শেষে সাড়া পেয়ে? 

দৌড়াদৌড়ি বাড়ি গে, দেখলেন ধে তখন ব্যাট! দখল কাবেজ 

কোরে ফেলেছে । কি করেন, শেষে ফৌজদারি কোরে তাকে 

সেই রেছে মারেন আর কি। 

বল কি! বেশঃ বেশ। গুওটার যেমন কর্ম তেমনি ফল; খুব 

নাকাল হোয়েছে। | 
কান্তি। শোন বল্ছি, কে নাকাল হয়। ব্যাটা ত অপমান সয়ে রৈল। 

রাষ। 

কান্তি 

মেয়েটা এ কেলে, তাতে স্বামী জোয়ান নৃব, সে স্বামী ছেড়ে গুকে 

নিয়ে থাকবে কেন £ নখন ফ্োড়া ভাড়া খেয়ে প্রাণের ভয়ে 

তাড়াতাড়ি ঘর থেক লুকাঁয়ে পলায়, ছুঁড়ি তার কাঁণে কাণে কি 

বোলে দিলে । ঠোঁড়া বরধঘাত্রদিগের সঙ্গে ষে পাল্কী বেহার 
এসেছিল, সেই পান্কী বেহারা বোগাড় কোরে রেতেই বৌ নিয়ে 

পালায়েছে। আর সেই সন্কে সঙ্গে, গোপী মোহন এ মেয়ে বেচে 

ঘে ৩৫০ টাকা পান, তা এ্ঘরে পোতা৷ ছিল, ছুঁড়িটা তা জান্ত, 
তাও গ্যাছে। 

গুরু! তোমার ইচ্ছা ! 

। এখন শুষ্টাচা্য হায় হায় কোরছেন, ভ্টাচাধ্য বামুনের পাচ হাত 

জিবে, টাকার শোকটা বড় লেগেছে, বামুন পাগল হোয়েছে। 

এখন তাকে চিকিৎসা কোরুতে হবে। 



তৃতীয় অঙ্ক। ৪৯ 

রাম। বটে বটে, ও কর্মে আর মজ্জ! নাই, এখন সেওয়ায় জুয়াচুরি, 'আর 
কাঁজ নাই। 

কাস্তি। সকলের সঙ্গে আর জুয়াটুরি চলে না। ভট্টাগাধা বুদ্ধি খুব মোটা ।. 

বিশেষতঃ মার কর্ম তারই সাজে | বের সময় সাঁঢ়েতিন শ টাকা নগদ 

দিয়েছিল, আর কিছু দিতে গিয়েছিল, তা না নিয়ে মনে কোর্লেন 

বেশী কোরে নেব, তাই দেড়শ টাঁকার জন্য সমুদয় বন্ধক রাখ লেন । 

রাম। ভট্াচার্যা কেন নালিশ করেন না? | হলে জামাই ব্যাটা খব 

জব হোয়ে যায়? 

কান্তি । দে গুদে বালি, মকর্দমা কোরে আর কি কোর্পেন, ৭র ণাকি 

মকর্দমা হয় না। 

রাম। মেয়ে বুঝি আর টাকার না? (পাড়া দেশে আচার-বগার নাই । 

যেমন হয়েছেন রাজা, তেমনি দেশের লোক গুল! | মহাশয়, আমার 

মেয়ে শামি হাক্সর টাকার কমে ছাড়ব না, বার সঙ্গতি থাকে সে 

নেবে, সঙ্গতি না থাকে আসিদ্ নে। তা ভাই আম্ছে ছাড়বে না। 

ঠিক ঘেষন গাই গরুর পেছন পেছন মাড় গুল! ফেরে, -নম্নি 

পালে পালে মিন্সের! লেগে আছে । আবার টাকার সগতি কোর্তে 

পাঁরে না বোলে উল্টে আমাকে ঠাট! বিদ্রুপ করে, এই জ্বালায় 

জ্বালাতন হোয়ে গেলাম । আমি টাকা দিয়ে বে কোরেছিলাম. যদি 

আমি উপস্বন্ত ভোগ না কোর্ব, তবে, আমার টাকা খরচ কোরে 

বে করার দরকার কি ছিল? 

কাস্তি। বুঝে চলতে জানলে আর কেউ ঠাটা করে না, ঠাট্রার কাজ 

কোর্লেও লোকে ঠাট্টা করে না। শ্রীশ বিদ্যারহ্ন রাড়ের বে 

কোরুলে, তবু ত সে চলে গেল? আমি এখন এই পথে যাই। 

[ কাস্তিচন্তরের প্রস্থান । 
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রামধন। (ন্বগত ) বিধব! বে চক্লে কিন্তু মন্দ হতে ন! বুড় মুখুষ্যে ৮০০ 

টাঁকা স্বীকার কোরেছে, কেন ওর সগে বে দিই না? ছুদিন পরে 

বুড় মরে যাবে৷ যেকাশ রোগে ধরেছে তা তার জোর আর এক 

বছর, তার পরে আবার এ মেয়ের বে দিয়ে সচ্ছন্দে আর ৫। ৭ শ 

টাকা নিতে পারি । ( দীর্ঘ নিশ্বাস। ) বামুনে কপাল আশা কোর্লে 

হয় কি? পোড়ার দেশে থেকে যে ইচ্ছামত কর্ম কোর্ব, তা আর 

হযে না। এই মেয়েটার বে হোয়ে গেলেই আমারও ফসল ফুরাল। 

আর যে সন্তান সন্ততি হবে সে ভরসা নাই, প্রায় ষাইটে গড়াল, 
আর কত কালই বা লোকের ছেলে ' শ্রীবিষুণ ! ) মেয়ে হোয়ে 
থাকে । (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ) যদি কিছু অল্প বয়সে বে 
করতে পার্তিম, তবে অনায়াসে আর ছুই তিনটা ছেলে 
( শ্রীবিষু ! । মেয়ে হোত। হাবাতের নুখে বিধাতা বাদী। 
বামুনী কিন্তু বিলক্ষণ ডট আছে, আর পাঁচ ছটা অনায়াসে হোতে 
পারৃত। তাত! সেষে হাবী,তা দ্বারা যে আমার মনস্কামনা 
নিদ্ধি হবেঃ সে বড় কথার কথা । আজ প্রকারান্তরে বোল্ব. 

এখন। ( নেপথো কাতরধ্বনি। ) 

কিসের গোল? এই যে গগোপীমোহন ভট্টাচার্যের স্ত্রী এদিকে 
দৌড়িয়ে আস্ছে, ভট্টরাচাধ্যকে যে পেছনে পেছনে দেখ ছি, বড় 
রাগত; বিষয়টা কি ? 

( ধাবমান! গোপীষোহনের স্ত্রী ও তৎপশ্চাৎ 
গোপীমোহনের যষ্টি হস্তে প্রবেশ। ) 

বলি, ও গোপীমোহন, বিষয়টা কি? 

গোপী। (ভ্ত্রীর প্রতি ) বল্, এখনও বল্, নইলে তোর আজ নিস্তার 
নাই। 
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স্ত্রী। ওম! আমি কোথ! যাব ! জাত. গেল- জাত, গেল। 

রাম। বলি) ও গোগীমোহন, ক্ষান্ত দাও, বিষয়টা! কি? 

গগোগী। বিষয়টা কি তা শুননি ? ওরে আমার সর্বনাশ হোয়ে গ্যাছে। 

চোর ব্যাটা জামাই না৷ আমার শালা--সেই গুয়টা, মজুমদার 

দ্বাদা,-_-আমি তার একটা পয়সাও ভার্গি নাই। ( ক্রন্দন, পরে 

ক্রোধ ভরে ) মন্কুমদার দাদা, একটী মেয়ে হয়, তারপরে এ গুয়টা 
818 টা ছেলে বিওয়েছে । বল্ বল্, গয়টা বল্ ( স্ত্রীর কেশাকর্ষণ 

করিতে উগ্ঠত, রামধন কর্তৃক নিবারিত ) বল্ বল্ এখন হোতে 

মেয়ে বিওবি। না৷ হয় এই লাঠির বাড়িতে তোর মাথা ভাঙ্গবো। 
মান্সে বে করে কি কোর্তে রে? হায়! হায়! হায়! একেবারে 

চার্ চারটে ছেলে ! বামুনে কপাল ! (ক্রন্দন ) হায় ! হায়! হায়! 

(ক্রোধের সহিত ) বল গুয়টা এই সময় বল্, নইলে-_( লগুড় লইয়া 

মারিতে উদ্যত ।) 

স্ত্রী। (ক্রনদদ করিতে করিতে ) তা আমি কেমন কোরে বোঁল্ব ? বিধা- 
তার হাত। আর, উনি আমাঁকে ছু বেলা খী বলে ধম্কাঁন, ওকি 

এক! আমার দোষ গা ? 

গোপী। ফেবু এঁ কথা, হারামক্ষাদি। (মারিতে উগ্ভত |) আমি ওকে 

ছুবেলা বলি, তবু আমার কথা কাণে করে না, হারামজাদি ! 

উনি লজ্জায় মরেন। উনি জিব কাটেন, উনি কত কাচই 

কাচেন। 

রামধন। ওকে তুমি কি বল? 
গোপী। আমি ওকে বলি যে আম! ছাড়া বুঝি আর মেয়ে হয় না। বল্ 

গয়টা তোর পুতের মাথা খান্। হায় । হায়! হায়! সাড়ে তিন শ 

টাক! রে, সাড়ে তিন শ টাক! (ক্রন্দন ) ওরে বামা, তোর মনে 
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কি এই ছিল,-_ওরে, তুই কেন হয়ে মলিনে, ওরে, তোর বদলে 

আমার কেন একটা ছেলে হোলো না? 

[স্্ীর গ্রস্থান। 
রাম। (গোপীমোহনের হস্ত ধরিয়া ) নাও বাড়ী যাও, এ পথে ঘাটের 

কাজ নয়। (কাণে কাণে) বেশ পরামশ ঠাওরেছ । 

[ রামধনের প্রস্থান । 

| ( সাতুগ গ্রবেশ। ) 

সাতু । আমি সব শুনেছি। গোপী দা ওবুধ কর। 
গোপী। পাবো কোথা? £র নাকি উধব হয় না? 

সাত । সেসব ন£ লোকের কথা ওষুধ ছ প্রকার আছে। এক প্রকার 

উষধ খেলে উদরে কেবল মে: হয়। আর এক প্রকার উষধ 

আছে থাহাতে ছেলে ময়ে করা খায় । 

গোপী। সে কি? আমার চাবিটা ছে'লকে মেয়ে করা যায়? 

সাতৃ। হা, ত৷ যায়ঃ তবে একটা বাধা আছে। 

গোগী। কি বাধা? 

সাতু। গোফ উঠলে হয় না। 

গোপী। কিন্তু গামার ছেলেদের ত গোঁফ উঠে নাই। ও--তুই তামা! 

কক্ছিস্? নহ্কলে তোদের বউকে কি ওধুধ খাওয়াইস্ ন। ? 

সাতৃ । বউ ওষুধ খেয়েছে বই কি? বউ এখন যে প্রসব করবে, সব 
মেয়ে হবে। এই দেখ বলে রাখ লেম্। 

গোপী। ভাই সাতু, তুমি এ যাত্রা আমাকে রক্ষা কর। 
সাতু । অগ্ত থাকুক, বাড়ীতে আমার অনু । 

[ প্রস্কান। 
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ততীম্ত্র গর্ভাক্কক। 

রামধন মজুমদারের উত্তরের ঘর । সরলা শায়িতা 

ও শশীর মা! আসীনা। সাতুলাল এক 

কোনে বসিয় গাঁজা] খাইাতেছেন। 

শশীর মা। তোমার দাদা কতক্ষণ ডাক্তার আন্তে গ্যাছেন ? 
সাতু । এলেন বোলে, বল কি ভাজার টাকা ! কেন কবিরাজ মহাশয় 

কিছু কোর্তে পারলেন না ? (গাজায় দোম্) বড় বউ গেলেন 

কোথা ? 

শশীর মা। তেমন উপশম বোধ হোচ্চে কৈ? সরলার মা একটু শুতে 

গ্যাছেন? এই চোদ্দ রাত্রি জাগরণ, বল কি? 

(ডাক্তার ও রামধনের প্রবেশ) 

ডাক্তার। কই, কোথা, এই যে, কেমন, কি হয়েছেঃ কই, দেখছে কে, 

পল্স কেমন, থেতে দিয়েছে কি, কবে-_ 

সাত । হোয়েছে বাবা বক্ধেশ্বর | 

রামধন। আমার এই মেয়েটা, ( পৈতা দ্বারা ডাক্তারের হাত 

জড়াইয়া ) 
আমি গরিব ব্রাঙ্গণ আমার এই ছোট মেয়েটা। আমি অতি 

গরিব ব্রাঙ্ষণ সম্বল কেবল এই মেয়েটী। ডাক্তার বাবু আমার 

আর সন্তান সম্ততি হবে না। আমার সে ফসল অনেক দিন 

ফুরায়েছে। (স্বগত ) আহা ! তখনি ঘদি ৮** টাকায় মেয়েটি 

ছাড়তাম ! পোড়া অনৃষ্ট ! 

ডাক্তার। আচ্চা আচ্চা, কই রোগী কই, এই যে, জিব দেখি? 



৫৪ নয়শো রূপেয়া । 

মাতৃ । ডাক্তার বাবু, জিব কেন, আর একটু বকো বসে তবে তোমাকে 

অন্ধ! দেখাবে এখন । 

ডাক্তাপ্ন। ওকে? 

রামধন। বাবু ও গেঁজেল ওর কথা ধোর্বেন না। মেয়ে অজ্ঞান 

হোয়ে আছে। 

ডাক্তার। সেন্স নাই, পল্ম দেখি? এই মে হাই ফিবার, কন্জেম্শন । 

প্রদীপ আন, ডিলিরিয়ম্ হোয়েছে কি? 
সাত । বেশ! তবে তুমি বেশ ডাক্তার ! 
সরণ। ৷ (পার পরিবর্তন করিয়া) দশ. দশকে শ; একশ দশকে 

হাজার 

রামধন। আহা হা! মা আমার কি বুদ্ধিমতি ! (ক্রন্দন ) মাঃ তুমি 

আমার সর্বনাশ কোর্তে বসেছ মা? (ক্রন্দন । ) 

সাত . আরে কবিরাজ মহাশয়, একবার এদিকে এসো ন|। 
( কবিরাজের প্রবেশ ।) 

ডাক্তার। এই যে, ইনি কবিরাজ? কবিরাজ মহাশয় দেখলেন 
কেমন? 

সাতু । বাবা, দেখলে তুমি, বোলবেন উনি ? 
ডাক্তার। পীড়া সাব্যস্ত করার পক্ষে কিরূপ বিবেচনা! কর! হোয়েছে ? 

ওবধ কি দিলেন? ূ 

কবিরাজ । দেখব কি আর ঘোরতর বাতশ্নেঘ্থ বিকার, বায়ুর নাড়ী 
বুঝায় না বুঝায়, কফের নাড়ি অত্যন্ত প্রবল, কাজেই বিষ প্রয়োগ 

করেছি। রোগী কফে ডুবু ডুঝু হয়ে আছে, ১২টা সুচিকাভরণ 

খাওয়ান হোয়েছে, তবু ওষধ ধরে নাই, আর আজ চৌদ্দ দিন 
অনাহার বলেন কি মহাশয় ? 
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ডাক্তার । এই চৌদ্দ দিন অনাহারে! রোগী যে বেচে আছে সেই 

তাজ্জব ! যাক, এখন মাথার চুল ফেলতে হুবে-_ 

সরলা । (মাথায় হাত দিয়! ) তোমরা কেউ আমার মাথার চুল ফেল না, 
আমি মরি মোর্ব। 

শশীর মা। সরলা! ! সরলা ! কি বোল্ছ ? আবার অজ্ঞান হোল! 

ডাক্তার! আর আর ও গুলাকে কি বলে? লিচকে কি বলে? মনে 

হোয়েছে। জে!ক, জোক, জোক ঘরে আছে? না থাকে 

আন্তে পাঠাও | এই রাত্রে দশটা কেক চাই। 

(নীল বাবুর প্রবেশ । ) 

নীল। মহাশয়; রক্তমোক্ষণ করে রোগীকে মারো! দুর্বল কোর্বেন না । 

ডাক্তার । কে আপনে? 

নীল। আমার বাটা ইহার নিকট, চিকিৎসা! করে থাকি বটে, কিন্ত 

ব্যবসা করি না, আর আমি আঁপন!দের মনে চিকিৎসা করি ন!। 

ডাক্তার। আপনি কি মূত চিকিৎসা করে থাঁকেন ? 

সাতু। ব্রাহ্ম মতে। 

নীল । মহাশয়, আমি হোমি ৭পাথিক মন্ডে চিকিৎসা কোরে থাকি । 

ডাক্তার । হোমিএপাাণণ ! রক্তমোক্ষণ কর্লে 'প্রণীর উপকার হবে কি 

আঅপকার হবে, তা আপনার জানবার অধিকারের কি দাবী 

আছে? আপনার এনটমি কি ফিজিওলজি পাঠ করার পক্ষে 

যত্ণীল হওয়া হয়েছিল? 

নীল। মহাশয়, সে কথায় এখন কাজ কি, রোগী আরাম হউক, তার 

পরে বোঝা যাবে খন । আমি আপনার ভিজিটের হস্তারক 

হচ্ছি না। কবিরাজ মহাশয় ! রোগীকে এখন কেন দেখলেন? 

কবিরাজ । সেই রকম বাতগ্লেম্ম বিকার, গোড়া গোড়ী ব্রিধ্ধোষ থটেছে। 
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সাতু। এটা ভুল, তুল; ভুল, -গোড়াগোড়ী না, এই এখন ভ্রিদোষ 
ঘটলে । (তিন জন চিকিৎসকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ) 
এই এক দোষ এই আর এক দোষ, এই ন্যাও ঠিক ত্রিদোষ। 

এথন আর ব্রহ্মার বেটা শিব এলেও রক্ষা কর্তে পার্বে না। 

(গাজায় দোম। ) 

সরলা । (পাশ্ব পরিবর্তন করিয়া ) একটু জল-_ একটু জল। 

ডাক্তার এই যে” দাও, একটু জল দাও । 

কবিরাজ | না মহাশয়, আমার বিবেচনায় এন রাত্রিকালে জল দিলে কফের 

অতান্ত বৃদ্ধি হবে। 

নীল। জল দেওয়াতে তত দোষ নাই, তবে জলটা পবিত্র হওয়া চাই, 

আর এক ফোঁটা বেলেডোনা মিশিয়ে দেওয়া উচিত । 

ডাক্তার । তাই ত- হা!হা।হা! 

নীল। হাস্লেন্ যে? আমি সকালে একটা বেলেডোনা খাওয়াইয়া 

ছিলাম, তাহাতে অনেক উপশম হয়ঃ কবিরাজ মহাশয় জানেন। 

কবিরাজ । ত। নয়_-আমি (য মুষ্টিযোগ দেই, ভাতেই উপশম হয়| 

ভাক্তার। বেলেডোনা না, বেলাডোন৷ | 

নীল। আপনি অতিঃ__বল্ব, চটুবেন না._-আপনি অতি অসভ্য । 

শশীর মা। বলি+_-একটু জল দেব? 

ডাক্তার । (নাল বাবুর প্রতি ) তুমি অতি--অতি ফুল। 

নীল। তুমি অতি নচ্ছাঁর। 

ভাক্তার। তুই পাজি। 

নীল। তুমি মার্ডারার। এ পর্যান্ত খুন কতটী কল্পে? দশটা জেঁক 
আন্তে বোল্ছিলে না? ব্রিডিং করার চেয়ে অনিষ্কর-__॥ হেম্পেলের 
মতে রক্তই মনুষ্যের জীবন, হেরিং বলেন--- 
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ডাক্তার । (ছড়ি উচু করিয়া) অন্য স্থানে হোলে চাবুক দিয়ে তোর 
হোমিওপ্যাথি বের্ কোর্তাম । 

কবি। আহা হা, কলহ কর কেন? পরক্তমোক্ষণঞ্চ_জী-_জী-_ 
সরলা । একটু জল । ৃ 
শশীর মা। বলি, জল দেব? রোগী জল জল কোর্ছে, আর আপনারা 

বিবাদ কোর্ছেন ? 

শীল। তা বটে বটে, কর্ম্টা ভাল হয় নাই, রোগা পিপাসায় মরে, 
আর আমরা ঝগড়া করছি! রাগ এমন পাজি জিনিস, ইহাতে 

কর্তব্য জ্ঞান থাকে না। (স্বগত) রাগ কি সারে শা? হানিমান 

তুমি ধন্ত ! একটা ওউযধ খাই (পুস্তক খুলিয়৷ ) এঞ্গার, (পাত 
উদ্টাইয়া ) এঞ্ারে, ইপেকা, ঠিক। (শিশি হইতে একটা ক্ষুদ্র 

বটিক! লইয়া! সেবন, এবং ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া প্রকান্তে ) 

আর আষার রাগ হবে না, আপনি যা ইচ্ছা তাই বলুন । 
ডাক্তার। কি? 

শীল। আর আমার রাগ হয় না। 

ডাক্তার । ( উচ্চৈঃস্বরে হাস্ত ) এই ওষধ খেলে, তাতেই রাগ বন্ধ হোয়ে 

যাবে? 

সাত । হ্বাগ! ওধধ-খেলে-বাবুঃ আপনার ও কোন্ মনের চিকিৎসা বাবা ? 
নীল। হো-মি-ও-প্যাথি। | 
সাতৃ। বাবা হৈমবতী, আপনাদের মতে বুঝি রোগীর ব্যারাম হোলে 

কবিরাজে ওঁষধ খায়? এ অতি উত্রষ্ট মত। বাবা; 'মার একটা 
বড়ী খা না? আমার একটু কাদি আছে। (কাসিয়া) 
এই দেখ বাবা। খানা? কাসিচীতে বড় তাক্ত কোর্ছে 

ডাক্তার । এই ডিলিউডেড. ফুলের সঞ্জে বড়া কোঁরলেম ? 
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নীল। (স্বগ্ত ) আবার যে রাগ হয়, এর মানে কি? বুঝেছি। এই 
খেলাম তার 'ষধ ধোর্বে কি, একটু সময় যা'ক। (প্রকাস্তে ) 

আপনি একটু ক্ষান্ত হউন, উষধটা আগে ধোরে নিউক, তার 

পরে যাহা ইচ্ছা! হয় বোলবেন। তখন দেখবেন, হানিমান 
জগতের কত মঙ্গল করেছেন। 

সরলা । একটু জল। 
ডাক্তার। (আরও উচ্চৈঃস্বরে হাস্ত ) ফুল! ইডিয়ট ! 

নীল। (ম্বগত ) কি দায়! ধধটা য্লাকট কর্তে দিলে না? ত! না? 

বোধহয় পানের মুখে 'উষধটা খেয়েছি, তাইতে নিউট্রালাইজ. 
হোয়ে গ্যাছে । (কুলকুচ করিয়া আর একটী বটী সেবন এবং 

প্রকান্তে দস্তের সহিত "মাথা নাড়িয়া) এখন আর রাগাতে 
পারবেন না! মহাশয় । 

শশীর মা । একটু জল দেব? 

ডাক্তার । দাও না, আমি ত বল্ছি। 

নীল। বড়ীটা মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিন্। 

ডাক্তার । নন্সেন্স ৷ দাও, একটু জল দাও। 

নীল। (শ্বগত ) আবার যে রাগ হয়, কি ভোগ এ সারবার নয়! 
(পকেট হইতে একখান পুস্তক বাহির করিয়া একটু দেখে) 
দেখি। একটা হাইওসাইমস খাই । (দন্ত মার্জন ও কুলকুচ, 
পরে বটিকা সেবন।) সেল্ফ এগ্টীম ত ওকে অন্ধ কোরেছে, 
আমার বাবগ্। শুন্বে কেন? আপনি যা বুঝে তাই করে, 
ভাবে যে পৃথিবীতে আর কেহ কিছু বুঝে না। অতিরিক্ত সেল্ফ 
এস্টীম থাকিলে এইরূপ হয়। এই সেল্ফ এছ্রীমটা একটু দমন 
কোর্তে পারলে হয় । সেল্ফ এক্রীম নিবারণের উযধ ত আঁছে। 
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ও এখন যদি খায়। (পুস্তক বাহির করিয়া) সেল্ফ এীম 

( পাত উল্টাইয়! ) ওপিয়ম । এখন ইহার একটা গ্লোবিউল ওকে 

থাওয়াইতে পারিলে হয়। ( প্রকান্তটে করযোড়ে ডাক্তারের 

প্রতি) যা হোয়েছে তার জন্য মাপ করুন আর আমার একটা 
প্রার্থনা | 

ডাক্তার। এআবার কি ভাব? 

নীল। আপনারা বলেন আমাদের ওষধে উপকারও করে না অপকারও 
করেন।। কেমন ত? 

ভাজার। তার পর। 

নীল। (একটা হোমিওপ্যাথি বটিক। হস্তে করিয়৷ ) এই বড়ীটি যদি 

আপনি খান, তবে আপনার কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবার সন্তাবনা 
নাই, কেমন? 

ডাক্তার । তার পর। 

নীল। (স্বগত ) তবে পেড়েছি। (প্রকাশ্রে ) অতএব অনুগ্রহ কোরে 

এই বড়ীটা খান ( বটিক! হস্তে দিতে উদ্ত |) 

ডাক্তার । (সক্রোধেণ ঠাট্ট। কোর্ছ নাকি £ 

নীল। ন! মহাশয়, আপনি এ বড়ীটী খান্। উহাতে আপনার কোন 
অনিষ্ট কোর্বে না, বরং দেখবেন বেলেডোনা যে এই রোগীর 

উপযুক্ত উষধ তাহা আপনার স্বীকার কোর্তে আপত্তি 
থাকবে না । 

সাতু । থেয়ে ফেল বাবা । উনি একটা খেয়েছেন__একটা কেন তিনটা 
খেয়েছেন--এখন তুমি একটা খাও। পরে কবিরাজ মহাশয় 
যাহাতে খান তা করা যাবে এখন। তা হোলেই রোগী ভাল 

হবে। ওদের হৈমবতী মতে, কবিরাজে ওষধ না খেলে রোগ 
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সারে না। অতি উৎকষ্ট মত! এখন রোগী ছেড়ে মাছর ধরা 
যাক। তোমার এ বড়ীটা খেতে হবে বাবা, না থেলে রোগী 

আরাম হবে কেমন কোরে? ন! খাও, যাতে থাও তা করা 

যাবে। তুমি বড়) না আমার ম! সরলা বড়? এই আমি আস্ছি। 

হৈমবতী বাবা, তুমি উবধ খাওয়াইয়া দাও, আমি. হাত ধগৃছি। 
কবিরা মহাশয়, উঠ না? বসে কর কি, এমন সময় বোসে 

থাকৃতে আছে? ওঠ, ঢাকী শ্তদ্ধ বিসর্জন দি। দাদা, তুমি 

বা হাত ধর, আমি ডাইন হাত ধোর্ছি (ডাক্তারের হাত ধরিতে 

উদ্যত ও ডাক্তার লাটি মারিতে উগ্ভত।) হি। হি! হি! 

রাগ কোর্লে? আচ্ছা, ছেড়ে দিলাম। মের ন| বাবা, গায় 

ব্যথা লাগ্বে। একটা টান দে না বাবা, তোয়েরি আছে। 

(হস্তে হুক দিতে উগ্ভত এবং ডাক্তারের পশ্চাৎ গমন।) ও 

কথা কিছু শা, এদের বিগ্থাবুদ্ধি ত সব দদখলেম, এখন আমিই 
আরাম কর্ছি। (গাজায় দোম দিয় সরলার নিকট গমন করিয়া) 

টানো মাঃ টানে! । ( সরলার মুখে আকর্ষিত ধৃমের ফুৎকার।) 

রামধন। করিস্ কি, বানর, করিস্ কি! 

সাতু । রাখ দাদা। ডাক্তার মহাশয় বেরোও, কবিরাজ মহাশর বেরোও, 
তুমি হৈমবতী মহাশয়, তুমিও বেরোও, না বেরোও ত হকার 

বাড়ী দিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেব । 

( ডাক্তার ও কবিরাজের প্রস্থান, রামধন তাহাদিগকে 

ডাঁকিতে ডাকিতে পশ্চাৎ ধাবিত |) 

গাভু। তুমি যে গেলে না বাবা, তোমাকে ডেকেছিল কে? 
নীল। আমাকে রঞ্জন বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। 

সাত । কে? 
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সরলা | র-ঞ-ন দা-দ1। 

সাতু। তা বুঝেছি মা; লব হয়েছে । নেও বাবা তোমার আর কষ্ট 

পেতে হবে না, যাও আমি মে 'উষধ দিয়েছি তাতেই আরাম হবে 

এখন । এ লবের ব্যারাম। হাতে? রোগী মরে না। 

সরল! ৷ রঞ্জন দাদা-_রঞীন দাদা কি এখানে ? 

শরীর মা। সরলাও রঞ্জনকে কি ডাকবো ? 

সরল! । হচ্ছে। 

নীল। আমি রঞ্জনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি । 

(নীল বাবুর প্রগ্কান ও রঞ্তীনের প্রবেশ । ) 

রঞ্জন। সাতু বাবু তুমি যদি অন্থমতি কর তবে.আমি একবার কাছে 

বসি। আর এখন দো কি? আরতুমিধরদী এক কাজ কর। 

এ ভদ্রলোকটী উন্নম চিকিৎসক, আমার পরমবন্ধু, বাহির বাটীতে 

বসে আছেন? তাহাকে বদি একট! বিছানা দিয়ে আস্তে । 

সাতৃ। তা বুঝেছি, থাক আর লব. কর, কেঁদ নাবাবা। (আপন 

চোখের জল মুছন। ) 

€সাতুর প্রস্থান | ) 

রঞ্ন। (সরলার নিকট বসিয়া! হস্ত ধরিয়া) সরল! ! আর সরলা । 

সরল! ! আমি রঞ্তন। 

সরলা । কে, রঞ্জন দাদ! এসেছে? বেশ হোয়েছে। আমি ক দিন 

তোমারে একটা কথ! বোল্ব বোল্ব কোরছি তা পোড়া মনে-__ 

তোমার নামটা মনে কোর্তে পারি নি । আমাকে একটু উচু করে 

বসাঁও। ( উচ্চ করিয়া বসান | ) হয়েছে, আর আমার হাতখান। 

তোমার-তোমার গলায় তুলে দাও। থাক্-_-হোয়েছে। 

রঞ্জন দাদা, তুমি আমাকে সে দিন একট! কথা বলেছিলে-_মলে 
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আছে? আমি তার উত্তর দিতে পারি নি, সেই অবধি কথাটা 
আমার বুকে ফুটছে, আমিত এখন চোল্লাম আমাকে একেবারে 
ভুল না। তল্বে নাত? বল আমার মাথা খাও। তুমি যে 
বলেছিলে, আমারে বড় ভাল বাস্তেঃ সেকি সত্তি? আমাকে 

এখন বঞ্চনা করো না । ( রঞ্জনের মুখ পানে তাকাইবার চেষ্ট। | ) 

রঞ্জন। একি! এই যে ঘাড় ভেঙ্গে পোড়ল। তবে কি সরল! চোল্লে ? 

যাওঃ আমিও আস্ছি। 

(নীল বাবুর প্রবেশ ।) 
নীল। রঞ্জন বাবু, ওকে শোয়াও, আমি একবার দেখি । ( অনেক ক্ষণ 

দেখিয়া! ) আসরকাল বোধ হোচ্ছে না। একটু জল দাও দেখি 

( সরলার মুখে জল দেওন 1) এই যে চক্ষু মেলেছে। 

সরলা । আমার বড় ঘুম আস্ছে। 
নীল। ঘুমাও । কোন তয় নাই। 

[ যবনিক পতন । ] 
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ঘাটের পথ । 

চপল ও বিমলা জল আানিতে গমন । 

চপল! । দিদি! ও দিদি! ওলো একটু দাড়িয়ে যা না, এত বাস্ত 

কেন? তোদের বাড়ীতে এর মধ্যে সন্ধে হোয়েছে নাকি? না 

বট্ঠাকুর তোকে পলকে হারান ? 

বিমল! । কে লো চপল! চলে আয় । বড় হাসি মুখ দেখছি যে? 

চপল! | হাস্ব না তবে কি কাদ্ব? 

বিমলা । না লো সে রকম না, যেন আ'রও কিছু আছে। 

চপল! । দিদি তোকে দেখলে আমার হাসি পায় । 

বিমল! । কেন্ লা, আমাকে কি এত বিশু দেখায়? 

চপলা । ওম!, রূপের গরবে আর বাঁচলেন না, নবযৌবন আবার কবে 

ফিরে এল ? এ ঠাট কুহরা আবার কবে হতে আরম্ভ কোরেছিদ্? 

বিমলা । মরণ আর কি! বলি, আমায় দেখে হাঁসি পায়? আমি কি 

পাগল? আমাকে কি পাগলের মত দেখায় ? 

চপল! । শুধু পাগলের মত দেখালে কি হাসে? যেযারে ভাল বাসে সে 

তারে দেখলেই হাসে । আমার "তার সঙ্গে দেখন-হাস পাতাতে 

হুবে। 

বিমলা । যৌবনের গর্ধে বে আর বাচ না? পুরুষের সঙ্গে ঠাট কোরিস্ঃ 
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মেয়ে মান্বেয় সঙ্গে কোল্লে কি হবে? দেখ লো চপল! আমাদেরও 
এক দিন এরূপ বয়সকাল ছিল। “কচি বয়েস, কাল কেশ* 
চিরদিনকার নয় লো, চিরদিনকার নয়। 

চপলা । দিদি, এক মৃহূর্তে এত প্রাগীন ভোলে? দিদি, তোমাদের সঙ্গে 
কথায় পার্ব কিসে? তোঁমবা পোড়ে শুনে উতোর হোয়েছ, 
আমরা সবে লা ক্লাসে ভোি ভোয়েছি, নইলে বয়স তা*লে বড় 
জিতে মেতে পার না, জোর ঢু বছাবের বড় হবে। 

বিমলা | চঁলোঁয় মাক । কি একটা কথা যেন মুখে “কারে এসেছিলি, 
বোল্ছিলি বল্ না? 

চপল! । না বোল্ব না, তোর মোটে শুনবের গা নাই । 

বিমলা | না না, আমার মাথা গাগ্ বল্। 
চপলা। নিতান্ত শুন্বি দিদি? না, তোকে বোল্ব না, তুই ছোট বয়সে 
“যে ভার হয়েছিদ্, তুই হয়ত আরও ভোলোর মত মুখ কর্বি। 

বিমলা। না বল্লি নেই নেই। তুই এখন ছেনালি জুড়ে দিলি' দেখলি 
বুঝি আমার শ্ুন্বেগ গরজ হেযযেছে » 

চপলা । আমর! আবার মান ভোল। তোকে বোল্ব বোলেই ত 

এসেছি! দিদি কিবা বোল্ব, সে বড় মঙ্জার কথা । (হান্ত |) 

বিমলা | না বোল্তেই থে হেসে খন হোলি, 'ওট! বুঝি বয়েস দোষ? 
চপলা । শোন আগে, তবে বলিন্ এখন | নে, হাতে ফল কোরেছিন্? 

কোন্টি আগে শুনবি? আচ্ছা ছোটটিই আগে শোন। কানাই 
ঘোষালের নৃতন বৌ (ম দিন নাকি তাদের চাকর রস্কের সঙ্গে 
কথা বলে হান্ছিল, তাই ঘোনাল মহাশয় দেখে, রাগে গর্ গর 
হোয়ে, নূতন বৌর কাছে চোক্ গরম কোরে গিয়েছিলেন। নৃতন 
বৌ ওমনি বোল্ছে, “কেনরে বড় ড্যাক্রা, তোকে আমায় বে 
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কোর্্তে বোলেছিল কে? তুই কেন বুড় হোয়েছিদ্, আমাদের 
অল্প বয়স, আমরা একটু হাস্ব ন!, আমোদ €ে।র্ব না? তোর 

পান ছ্েঁচলে স্বর্গে যাব নাকি? র একটাতে পোষালে৷ ন। 
ছেলে মোরে ছিল, পুধ্তি পুত্র রাখ লিনে কেন? পুরুবের ক্রমেই 

নবীন বয়স হোচ্ছে, এদিকে যে সম্ভর গড়াল তা জেনেও জান না? 

আবর পাড় ওয়াণ৷ ধুতি পরা হয়, কত সাধই যায়! পুরুব আবার 

বলেন এস, একটু আমোদ করি। মর! তোঁকে নিয়ে আমি কি 

আমোদ কোর্ব রে? তুই ণেআমার বাবার দশ বছরে বড়? 

অমন কোরে যদি জালাতন কোরিস্, ভবে তোর থরে দোরে আগুণ 

দিয়ে, মুখে চুণ কাশি দিয়ে, একদিকে চোশে বাব ।” ঘোখালের 

আর কথাটি নাই, অমনি আস্তে সর্ সর্ কোরে প্রস্থান । 

বিমল! । মাঠরি ৮পল! বোল্লি কি? সন্তি ত? আমার মাথ! খান্? 

মিছে কথা ত বল্ছিন্ নে? তাই বুঝি ঘোবাণ ঠাকুর প্রতাহ বেসে 
গল্প ছাড়েন, নৃতন বৌ বড় সতী, ইউর চরণামৃত না খেয়ে সাঁকি 

জলগ্রহণ করে না। বশ বোলেছে নৃতন বৌ' ওর উপর গুটি 

কয়েক খ্যাংরার বাঁড়ী হোলে আরও ভাল হো5। 

চপল । এই পেলি এক দকা ? তাঁর পর রঞ্জন নামে দিব্য সুন্দর, 

গৌরবর্ণ এক ছোড়া, তার মাম! এ বড় মজুমদারের বাড়ী এসে 

থাকে, দেখেছিস? তার সর্গে আর মভুমদারদের মেয়ে সরলার 

সঙ্গে নাকি বড় পিরীত হয়েছে । 

বিমল । পিরীত! সেকিলো? 
চপলা। তোর মাথা খাই, লত্তি কথা । সরলা থে মরো৷ মরো হোয়েছিলঃ 

সে কেবল ই খ্রোড়ার জন্তে । তার পর নাকি যে দিন বড কাহিল 

হোয়ে পোড়লঃ সেই দিন এ ছোড়া এসে যেই গায় হাত বুলালো 
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আর অমনি সব ব্যারাম দূর হোয়ে গেল। তাঁর পর নাকি বের 

সনথন্ধ হোঁয়েছে, কাল তার বে। আর এক মঙ্তার কথা শুনেছিস 

আসল কথা ভুলে মাচ্ছিলেম | ট্টোড়ার মামাল বাঁদী এখানে, 

তাইতে, মাতামহের ঘ্বর বলে, এ বে নাকি মোটে হয় না। সা 

১০৯২ টাঁকা খরচ কোরে ও সব দোষ কেটে গিয়েছে । টাকায় 

সব হয়! পুরোহিত ঠাকুর কিছু নিয়েছেন, বিদ্যাভুষণ ঠাকুর 

কিছু নিয়েছেন, এমনি সকলে ভাগ যোগ কোরে নিয়ে চুপে চুপে 

বে দিতে যাচ্ছেন | টাকায় সব হয়, না? দিদি ও শ্লোকটা 

জানিস কি? টাকা দিলে বাঘের দুধ মিলে মাইরি আমি ভুলে 
গ্যাছি। ওলো; আর একটা মজার কথা শোন। 

বিমল! । চুপ, চুপ এ গ্যাখ. এক মিন্সে পায়দা আস্ছে। 

( একজন হিন্দৃস্থানীর প্রবেশ ।) 

হিন্দুস্থানী। এ মায়ী, হামারা ঘর কাশী। কানাহি ঘোষাল্কা ধর 
কাহা হ্যায়। ] চপল ও বিমলার প্রস্তান । 

ভাগদা কাহে ? এ (কান হায়। 

( সাতুলালের প্রবেশ । ) 

বাবু সাহেব, কানাই ঘোষাল কা ঘর কাভা হায়? 

সাতু। রেও্ডী লোক দৌড় মারা হ্যায় কাহে? 

হিম্ু। হাম কানাহি ঘাষালক। ঘর কাহা। স্ায় পুছা, মাই লোক ভাগ 

গিয়া । 

সাতু। ও--( চোক্ পাকাইয়া ) চুপ রও, তেরি মেরি বাঙ্গালি, তোম 

বত অবিবেচক মন্তষা হায়। কানাই ঘোষাল কা। দরকার 

হ্ায়।. কানাই ঘোষালকা ক্যা'দরকার হ্থায়, একবার বল ত 

ধাবা ” 
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হিন্দু। একঠে খত হ্যায়। 

সাত । কত রূপেয়া কা খৎ? 

হিন্দু। ব্ূপেয়! কা বাত. কুচ হ্যায় নেই, একঠো! চিট্ঠী হ্যায়। 
সাতু। চিঠী তলব খাজন! পরগণে ইসলামেবাদ, মৌজে-_রায়জি, দেখি 

ক্যা চিঠী? (হিন্দস্থানীর পত্র প্রদান। ) এ ক্যা স্ায়। এ 
যে পন্তর হায়? রায় জি, এ পত্তর হ্যামারা হযায়। 

হিন্দু। আপকো! নাম ক্যা? 

সাতু । হামারা নাঁম বনুৎ মিষ্টি নাম হায়। নেই নেই হামারা নাম 

কানাই লাল মজুমদার হায়। 

হিন্দ । কানাহি লাল মজুমদার? এ থৎ কানাহি লাল ঘোষালকা 

হায়। 

সাতু । ও রায়জি, ও রায়জি, মজুমদার আর ধোষাল ঠিক এক ভ্যায় 

সনোহ করো মৎ। 

হিন্দ। আপকা খং হ্যায়? হাম্ বন্ৃত ঘৃম্কে আয়া, গরচা ওরচা কুট 

হ্যায় নেই । হাঁমক! পাঁচঠো রূপেয়া দেনে হোগা বাবু সাহেব । 

থৎমে লেখ! হায়। 

সাতু । রায়জি, তামাফু খাতা হ্যায়? 

হিন্দু। নেই বাবু সাহেব । 

সাতু । গাঞ্জা? 

হিম্দ। নেই । 
সাতু। নেই? তবে হাম্বি পত্র লেতাহে নেহি। ( পত্র হিন্দুস্থানীর 

গাত্রে নিক্ষেপ। ) 
হিন্দু। আঁপ.ক! নাম কানাহি ঘোষাল নেই হ্যায়? 

সাতু। নেহি। কানাই ঘোষাল হামার! সম্বন্ধ হথায়। 
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হিন্দু। কানাহি ঘোষালকা ঘর কাহ! হায়, আপ. বল্নে সেকেহেঁ ? 

সাতু। 

হিন্দি। 

লাতৃ। 

হিন্দু। 

সাতু। 

অবশ্য বলেগা । বরাবর চলে যাও, ডাহিনে যাও, ফের বামে 

যাঁও, ফের ডাহিনে যাও, ফের বামে যাও। এস্মাফিক ডাইনে 

বামে দশ পোনেরো বার কবো। কর্কে পুরব যাও, ফের পশ্চিম 

যাও, দক্ষিণ যাও, ফের উত্তর বাঁও। এম্মাফিক উত্তর. পশ্চিম, 
পূর্ব, দক্ষিণ, দশ পোঁনেরো বার করো, করকে, কানাই ঘোষাল 

কো বাড়ী তল্লাস কর্কে লেগ। দেখি রায়জি ফের পত্রঠো 

দেখি? (হিন্দুস্থানীর সাতুর হস্তে পত্র প্রদ্দান ও সাতৃর পত্রের 

শিরোনাম পাঠ কবণ) প্পূজনীয় শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল 

মহাশয়। শ্রীটরণেম | নিন্বদন ; পত্রী প্রীবিন্দুবাসিনী দেবী ।” 

বিন্দুবাসিনী কে রে বাব? বুঝি আমাদের বিন্দু দিদি হবে। 

রায়জি ! [হাম কি কাশীছ আওতেছে ? 

হা বাবু সাহেব । 

বিন্দুবাসিনী ত মর্ গেয়!। 
হা 'এক দো! মাহিনা মর্ গয়। | 

(স্বগত ) রঞ্জনের মা শিশ্দু দিদি কানাই ঘোষালকে পত্র 

লিখেছে । তবে ত ইহাতে অবগ মল্ঞা আছে। বেস ভোয়েছে, 

বেদ্ চোয়েছে, ( একটা উদ্ধমুখে লম্্ষ ) রায়জি আও, হামারা সাৎ 
আও । 

[ সাতুর পত্র লইয়! দৌড়, হিন্দুস্থানীর পশ্চাদগমন । 
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রামধন মজুমদারের বাটার এক পার্শ্ব । 

রঞীণ দণ্ডায়মান | 

রঞ্জন। (স্বগত) ইংরাজদের বেদ্ঃ সকলেরি কাছে ঘড়ী থাকে। হু 

প্রহর রাত ত হোয়ে গিয়েছে, এখনও যে সরলা আসে না। কিজন্ত 

সরল! আমার সঙ্গে দেখা কোর্তে চেয়েছে? পত্রে ত গুটা 

চেরেক কথা কিছুই খুলে লেখা নাই । যে সরলা! কথায় কথায় 
ভয়ে জড় সড় হয়) ঘে সরলার দিকে আমি প্রাণওরে তাকাতে 

পারি নে, তাকাতে যেন দয়া করে, তাকালে যেন লজ্জাবতী লতার 

মত কুঠিত হয়, আজ সেই সরলা আপনি আপনি এই দ্রই প্রহর 

রাত্রে নির্জন স্থানে আমার সঙ্গে দেখা কোর্তে চেয়েছে ! বিষয়টা 

কি মনে কু ডাক ডাকে কেন? বের ত সবই গ্তির হোয়ে গিয়েছে । 

এই যে কে আন্ছে, সরলাই বটে। 

(সরলার প্রবেশ। ) 

সরল!, তুমি এখন ও কাহিল আছো? আমার হাহ ধোরে দাড়াও । 
সরলা । না? তুমি একটু তফাত দাড়াও, আমার খুন নিকটে এস না। 

রঞ্তন। বিশয়ট! কি বল দেখি? আমার তো য় কোর্ছে। তুমি 

ভয়ে রাত্রে একা বেরতে পার না, লঞ্জাঁয় আমার সঙ্গে দিনের 

বেলাও কথা বল্তে পার না, আজ এই রাত্রে - 

সরলা । শোন, আমার অপরাধ নাই, বিপদ্দে পোড়লে লোকের ভয়ও 

থাকে না, লঙ্জাও থাকে না। 

রঞ্জন। সেকি! বিপদ আবার কি! আমার শুনে যে ভয়ে গা কাপছে। 
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সরলা? চল একটু তফাৎ যাই । কাল্ বাড়ীতে কাজ বোলে এখনও 

কেউ কেউ ঘুমায় নাই, কে দেখ তে পাবে। 

সরলা । দেখে আর কি ফোর্বে, একটু ঠা! কার্বে বৈত নয়? তা 

আমি সহ্য কোর্তে পারি। যার সঙ্গে কাল্ এমনি সময় থাকলে 

দোষ না হয়ঃ তাঁর সঙ্গে না হয় আজ.কে ছুটো কথাই 'বোল্পেম? 

রঞ্জন । বিপদটা কি? 

সরল! । কাল তোমায় আমায় কটা কাণ্ড হবে। 

রপ্রন। বেহবেতাই বোল্ছ? 

সরলা। আমার তোমার কাছে একটি মিনতি, শুন্বে ত? 

রঞ্জন। অবনত শুন্ব। 

সরলা । আমার কথ। গুলি মন দিয়া শুনতে হবে, আর হেসে উড়িয়ে 
দিতে পারবে না। 

রঞ্জন। আচ্ছা, বল শুন্ছি। 

সরলা ৷ সম্পর্কে নাকি বাধে £ 

বঞজন। আমি স্বরূপ বোল্ছি, .আমি ঠিক জানি না । কেউ বলে বাধে, 

কেউ বলে বাধে না। আমাদের এ দেশের মধো বিখ্যাত পণ্ডিত 

বিগ্যাতৃষণ ঠাকুর ব্যবস্থা দিয়াছেন যে হোতে পারে। 

সরলা । তুমি নাকি তাঁকে কিছু টাক! দিয়েছ ? 

রঞ্জন । তা কি তুমি জান না যে, পণ্ডিতের কাছে ব্যবস্থা নিতে গেলেই 
টাক! দিতে হয় ? 

সরলা । তাকে যখন টাঁক। দিতে চাও, তাঁর আগেও কি তার এ মত ছিল? 

রঞ্জন । কথাট। হোচ্ছে এই, আমাদের শান্গে-_ 

সরলা । তোমার পাঁয় পোড়েছি আমার কথার উত্তর দাও । 

রঞ্জন $ না, তখন আর এক রকম মত ছিল। তাইকি? 
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সরলা । তা এই বে, তোমার কাছ থেকে টাকা খেয়ে তোমার মনোমত 

ব্যবস্থা! দিয়েছেন । 

রঞ্জন। তানয়। আমার কাছ, থেকে টাকা নিয়ে আমার মনোমত 
ব্যবস্থা তল্লাস .কারে দিয়েছেন । 

সরলা | তুমি আমাকে বঞ্চনা কোর্বে না, আমার মাণা খাও? 
রঞ্জন | না। | 

সরলা ! তোমার নিজের মনের বিশ্বাস কি বল দেখি ? 

রঞ্জন । একটু মনোযোগ দিয়ে শোন! আম:র নিজের মনের বিশ্বাস 
যে, এ বে ঠিক শান্ত্রসম্মত নয়, কিন্ত ঠাই বোলে বে এ বেতে কিছু 
'দাঁধ হবে তা আমার (বোধ হয়না । পৃথিবার মধো হার" 

বর্ষের কতকগুলি লোক ছাড়া আর তাবত দের লোক 

আপন খুড়তুত, পিন্হৃত, মামাত বোনকে পগাপ্ত "ব করে। 
তাদের সুন্দর সবণ সন্তান হয়। ভাতের মরে আমা(দর মত কতশত 

বিদ্বান, ধার্মিক 'লাক হোয়ে থাকে । মর্দি এ সমুদায় বিবাহ 

পর.মশ্বরের অভপ্রত না হোত তবে এরূপ কপনই হোত না। 

তুঁম আমার দূর সম্পর্কের মামাহ বোন, তোমার সঙ্গে বে হোলে 

দাঘ হবে? 

সরলা । নদি তামাএ মত আমার বিদ্তা থাকৃতো, তবে হয়ত আমারও 

সন্দ ভোত না। 

রঞ্জন । বিশেষতঃ তোমার মা বাপ, গুরু পুরোহিত, কটু গ্রামস্থ 

লোক সকলেই তোমায় আমায় বে দিচ্ছেন, (দোন হয় তাদের 

হবে, তোমার আমার কি? 

সরল! । মা বাপে টাক! নিয়েছেন, গুরু পুরোহিত টাকা নিয়েছেন, 
গ্রামস্থ লোকে ফলার থাবে। যাদের বে, ভোগ কবল তাদের । 
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রঞ্জন। তবে তুমি এখন বল কি? বেবন্ধকোর্বো? 

সরলা । সম্পর্কে যদি বাধে তবে তুমি আমায় নিয়ে কোরুবে কি? 

রগ্রন। তবে তোমার কি ইচ্ছ৷ আমি বে তে ক্ষান্ত দেব? 

সরলা । তা হোলে তোমার পক্ষে ভাল হয়। 

রঞ্জন। তোমার পক্ষে? 

সরলা । তা শুনে তোমার দরকার কি? 

রঞ্রন। ত| বটে। কিন্তু তানা শুন্লে অমি তোমার কথায় উত্তর 

দেব কিরূপে ? 

সরলা | আমার তা “হালে জলা বন্ত্রণা সব্ ঘুঠে বায় । 

রগ্রন। তা হয় ত এখনি বন্ধ কর। আমি ত বোলেছি সরলা, তুমি 

আমার কথা ভেব না।" তবে আমি জন্মের মত বিদায় হুই। 

কিন্তু বিদায় হ'বার আগে একটী কথা পজ্ঞাসা করি, তোমার 

আজ এরূপ ভাব দেখছি কেন? 

সরলা । কিরূপ ভাব? 

রঞ্জন । তুমি আমার উপর রাগ কোব্লে কেন ? 

সরল! । কৈ, আমি তোমার উপর বাগ করিনি ত। 

রঞ্জন। রাগ না কর, আমার উপর যে কিছু প্লেহ মমতা ছিল তা 

গেল কেন ? 

সরলা । কি সেবুঝলে? 

রঞ্জন । এই যে বোল্পে আমার সঙ্গে তোমার বে না হোলে তোমার 

জ্বালা যন্ত্রণা সব্ ঘুচে যাবে । 

সরলা | হা? তাযায়। 

রঞ্জন। সরলা, তুমি আমাকে নিয়ে খেলা কোরে! না। জামার ধন? 

প্রাণ, মান, মন থা সর্বস্ব তোমাতে সৌপেছি। তুমি 



চতুর্থ অঙ্ক । ৭৩ 

প্রকারান্তরে বোল্ছ আমার উপর তোমার ন্বেহ মমতা কিছু কমে 

নাই। আজ বযর্দি আমি বে তে ক্ষান্ত দেই, কাল তোমাকে 

এক জন বে কোরে নে যাবে । তখন বল দেখি আত্মহুতা৷ 

ব্যতীত আমার আর কি উপায় থাকবে? 

সরল! । তোমার খুব কষ্ট হবে। তা না হোলে আর গোল কি? 

রঞ্জন । তোমার কষ্ট হবে না? 

সরলা । হবার আগে '৪ষধ খাব। 

রঞজীন। তবে আমায় কেন সে বধ একটু দাও না? 

সরলা । তুমি অমন কথা মুখে এন না। তুমি আমার [চয়ে সহত্র 

গুণে ভাল আর একটা বে কোরে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক আমার 

পুথিবীতে থেকে ফল কি ? 

রঞ্জন । তবে তুঞ্তি প্রাণত্যাগ কোর্বে ? 

সরলা। আর আমার “থ কি আছে? তুমি ক্ষান্ত দিলে, কাল বাবা 
আমারে আর এক জনের গলায় গেথে দেবেন । 

রঞ্জন । তবুআমাকে বে কোর্বে না? | 

সরলা । আমি কোর্তে চাইলে কি হয়, তুমি আমাকে নিয়েকি 
কোর্বে? 

রঞ্জন । কেন? বুঝতে পারল্েম না। 

সরল! | আত্মহত্যা নাকি বড় পাপ। 

রঞ্জন । সর্বনাশ | অমন কথ মুখে আন্তে নাই) অমন পাপ পৃথিবীতে 

আর নেই। 

সরলা । তাই ত! তুমি যদি এক কাজ কর, তবে এ পাপের দায় 

হোতে এডাই । তুমি যদি আমাকে-_ 

বর্জন । কি বোল্ছিলে বল ? 
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সরলা । তুমি ঘদি আমাকে বে কর। 
রঞ্জন । তুমি আবল তাবল বকৃচেো৷ কেন ? 

সরল! । শোন, কিন্ধ দুই জনে-_ 

রঞ্জন | বল, চুপ কোর্লে কেন? 

সরল! | ছুই জনে-_ 

রঙ্জন। আবার চুপ কোর্ুলে কেন? 

সরলা । ( অধোঁবদন ) দুই জনে ভাই বোনের মত থাকবো । তুমি আর 

একটা বে করো। আম তোমার কাছে থাকব। আমি তার 

চেয়ে আর সুখ চাইনে । 

রঞ্জন । আচ্ছা? তুমিও আর একটী বে করো । 

সরলা । ছি! আমিত তানাস! কোচ্ছি না। 

২৭ ভবে আমিই বাবে কোর্ব কেন? রঃ 

সরলা । তুমি পুরুধ মানুষ । আমার জন্তে কেন সংসারের সুখ থেকে 

বঞ্চিত থাকবে । | 

রঞ্জীন। আচ্ছা, এ সব কথা বের পর হোলে ভাল হয় না? 

সরলা । না) বে+ আগে বলাই কর্তব্য। আর তার জন্তহ আমি লঙ্জ! 

ভয় ত্যাগ কোরে এই রাত্রে একা তোমার কাছে এসেছি । যদি 

তুমি এতে অনম্মত হও তবে আমি আমার মনোমত কাজ করি। 
রঞ্জন | যদি বের পরে আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি যে এতে 

কোন দোষ নাই। 

সরলা । আমার আর একটা মিনতি । এসন্বন্ধে তুমি আমায় বুঝাবার, 
চেষ্টা কোরূতে পারুবে না । 

রঞ্জন। এ আবার কি! তাতে আবার দোষ কি? 

সরলা | প্জামর! মেয়ে মা্ুষঃ পুরুষ মান্ষে আমাদের ঘা বুঝায় তাই 
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বুঝি, আর এ সম্বন্ধে তুমি আমারে মা বোল্বে তাতে আমার 

সায় দিতে ইচ্ছা কোর্বে। 

রঞ্জন । আমি ধর্মত বোল্ছি আমি তোমাকে ফাকি দিয়ে বুঝাবর চেষ্টা 

কোবুব না। 
সরলা । তুমি ভুল বুঝাবে কি সত্যি বুঝাবে তা তুমি নিজে বুঝতে 

পার্বে না। 

রঞ্জন । সরল! তুমি জান আমি মি তোমার সাক্ষাতে কোন প্রতিজ্ঞা 
করি, ত। প্রাণ থাকৃতে ভাঙ্গতে পার্ব না । 

সরলা । তাজানি। 

রঞ্ধকন । তবে মামার কাছ থেকে কেন প্রতিজ্ঞা কোরে নিচ্চ ? 

সরল! । তামার কাছে সুখে স্বচ্ছন্দ পরমানন্দে নিঃশঙ্কে থাকৃতে পারুবো 

বোলে । দেও, ভুমি আর একটা বে কোর্বে ত? 

রঞ্জন। না। 

সরল৷ । আমার মাখ। থাও আর একটা বে কোর্তে হুবে। 

রঞ্জন । বদি আমি বেনা কোরে আরও সুখে থাকি ? 

সরলা । মেআর এক কথা । আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে। 

রঞ্জন। বদি আমি প্রতিজ্ঞা করি বে মে তোমার অসম্মাতি পধ্য্তঃ 

তোমার সম্মতি হোলে আর প্রতিজ্ঞ থাকবে না । 

সরলা । তুমিকি তাই ভাব্ছো ? আজ. আমি নাতে না বোল্ব? কাল্ 

আবার তাতেই হা বোল্ব । ভোঁনাদের বিবেচনায় মেয়ে মানুষ 

কি এত ছোট? 

রঞ্জন | বেস্ঃ তবে ত চারি দিকৃতেই চিত্তির। এ এক রকম €ে নন 

নয়! সরলা, তোমার সর্বদায়, তুমি এরূপ পাগলামি কথা সং 

বোলো! না, তুমি ওর বদলে-_- 
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সরলা । তুমি আমার কাছে অমন কোরে ছঃখ করিও না। তুমি আমার 

কাছে ওরূপ কর আর আমার বুকে ছুরি লাগে । 

রঞ্জন । তবে উপায় কি? 

সরল! | তুমি না আমাকে বড় ভালবাস? বোল্ব? আমিও তোমাকে 

বড ভালবাসি । তখন তুমি আমার কাছে €রূপ কর কেন? 

রঞ্জন। দেখ দেখি তোমার কত বড় অন্যায় কথা । তুনি বুঝবে না, 

বোঝাতেও দেবে না । যদি প্রকৃত বে অসিদ্ধ না হয়ঃ তবে কেন 

কষ্ট পাবে আর-_দেবে ! 

সরলা । তা আমি ঠিক করিয়াছি। দেখ, বিদ্যাসাগর কিছু টাকা খেয়ে 
মিথ্যা কথা বলিবেন না আমার উপর9 তার রাগ হবার কোন 

কারণ নাই । আর শুনেছি তিনি নাকি স্বালোকের বড় সাপক্ষ 

লোক (আচল দিয়ে চক্ষের কল মুন |) তার কাছ থেকে এর 

পরে একখান ব্যবস্থা আন্তে পারুবে £ 

রঞ্জন । তা বোধহয় পারবো । 

সরল । তবে এই কথা । তবে এখন যাও আমিও যাই, মনে কষ্ট কোরো 

না। আমার কথা বোলে গেলাম, এখন তোমার ইচ্ছে । 

[ সরলার প্রস্থান । 

রঞ্জন। (স্বগত ) সরলা গিয়াছে? দেখি অনৃষ্ট কোথা লয়ে যায়। 

[ প্রস্থান । 
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তৃতীস্ত্র গর্ভাক্। 
ধাই-বুড়ীর বাড়ী। 

কানাই ও সাতুলালের প্রবেশ । 

সাতু। দাড়াও, এখানে দীড়া'ও, আমি ধাই-বুড়ীকে ডাকি । ওধাই 

বুড়ীই-ঈ । ধাই-বুড়ী বাড়ী-ই-। 
নেপথে। । বাড়ী না্ট। 

সাতু। বাড়ী নাই। তবে এসো একটু দাড়াই। কানাই দাদা পত্র 

খানা আবার পড়ো, বিন্দু দিদির ব্যাকরণ বোঁবটা গ্যাথা যাক়। 

কানাই। পড়ছি। (পত্র খুলিয়া পাঠ ) "আমার খন অন্তিম কাল, 

অস্তিমকালে পরকালের কথা মনে পড়ে | আপনার নিকট আমি 

যে অপরাধ করিয়াছি। তাহাতে আন্মঙন্মাম্তরে-- 

সাতু । জন্ম ছিল অন্তরে, জন্মান্তরে | 

কানাই । তোর পায় পোড়ছি ক্ষমা দ। “জন্ান্তরে কত কট ভোগ 

করিতে হইলে তাহার পারাপার নাই । শবে মুড কালে যত দূর 

সাধ্য পাপের প্রায়শ্চিনু করিয়া যাই । আপনি মাপ করিবেন দে 

আশা হয় না, যদি নিজগুণে মাপ করেন, মাঁপ্নার পরকালে 

ভাল হবে। তবে শুনুন । আপনার “কটা ছেল হয়। গে 

ছেলেটা আমি ধাই-বুড়ীর সঙ্গে দোগ করে চুরি করি, চুরি কলিয়া 

আমার ছেলে বলিয়া প্রকাশ করিয়া “দই । সেই ছেলেটার নাম 

রগ্রন। তোমার পুত্রকে আমি ক দেই নাই, বড় মানুষের ছেলের 

মত খেতে, পোরতে দিয়াছি ও লেখাপড়! শিখাইয়েছি। পুত্র 

লালনপাঁলনের ক ও বায় আপনার লইন্ডে হয় নাই । বিবেচনা 

করিতে গেলে আপনার পুত্র অপহরণ করিয়া আমিই ঠকিয়াছি। 

এই কথা প্রকাশ হইলে আমার সপত্ীর কিছু স্পর্ধী বাঁড়িবে। 
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কিন্তু এই ২২ বৎসর ত সে আর ঘাড় তুলিতে পারে নাই । এখন 

আমি আর কিছু সপত্রীর কথা শুনিতে আসিব না! পাছে সন্দেহ 

হয় বলিয়া এই পত্রে ৫জন কাশীবাসীর স্বাক্ষর থাঁকিলঃ এবং আমার 

নামান্কিত মোহর অঙ্কিত থাকিল। তাহাদের সম্মুখে, আমার 

কথাক্রমে, এই পত্র লেখা ভইল। আমাদের নিজ গ্রামের 

ধাই-বুড়ী, আর আমার পরম পৃজনীয় অগ্রজ কান্তিচন্দ্র মভুমদার 
এ তথ্য অবগত আছেন ।” এখন ছাতু, ধাউ-বুড়ী বদি না স্বীকার 

করে "ভবে যে আমার কি দশা হবে 1 বোল্তে পারিনে | 
সাতু। বিন্দু দিদির পরম পৃজনীয় কান্তি দাদাকে কিছু বোলেছ ? 

কানাই । সর্বনাশ ! গোড়া না বেধে কিছু কি বলা মায়? 
সাতু । বউকে? | 

কানাই। চুপ, কর্; ছাতু আর জালাল নে। তোর পাঁয় পড়ছি, 

চুপ কর্। | 

সাত । রঞ্জকে ? 

কানাই । তুই আমার মাপায় একট! লাঠির বাড়ী মার। রঞ্জন আমার 

কে, ষে তাকে বোল্বো ? 

সাতু । রঞ্জন তোমার মেগের ছেলের মায়ের স্বামীর ছেলে। এই যে 

রঞ্জন তোমার ছেলে, ইহা গ্রামে কেহ কেহ জানে । গ্রামে এ 

কথার পূর্ধে কাণাঘুস৷ হইত। আমি ইহা বিশ্বাস কোরতেম্। 

, আমি সরলার সহিত রঞ্জনের বে দিতেম, আর ধাই-বুড়ীর দ্বারা 

রঞ্জন যে তোমার ছেলে তাহা প্রমাণ করাতেম। বিন্দু দিদির 

অন্ধ এত দিন পারি নাহ । একবারে ঠিক প্রমাণ করতে 

পারভেম না । অথচ কেবল একটা মহা গণ্ডগোল হইত । তোমাতে 

1 আনব বিন্দু দিদিতে মারামারি কাটাকাটি হইত, বুঝলে ত? 
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কানাই। সাত! আজ. রঞ্রনকে দশ বার লুকায়ে দেখেছি । একবার 

ইচ্ছে করে দৌড়ে গিয়ে কোলে করি, আবার সেই রগ্তনের উপর 
কেমন একটা যেন রাগ হয়। ও আমার কে? খন রঞ্জন ওর 

মামার সঙ্গে পরামর্শ করেঃ তখন ভাব্লেম রঞ্জন । আজ. তোর 
বে, তুই বোস আমোদ কোর্বি, আমি পরামর্শ €কোর্বো | 

আবার রঞ্জনের উপর রাগ হোলো ৷ কান্তি মজুমদার কে রে, যে 
তোর্ আজ বে, মামি থাকতে তার সঙ্গে পরামর্শ কোর্তে 

গিয়েছিদ্? যাক আর সে সব কথায় কাজ নাই। 

সাতু । চুপ্রহে বাঙ্গালি। আজ. সকালে বহুত হিন্দি বলেছি। ধাই 
বুড়ী আস্ছে। তুমি একটু অন্তরে দাড়াও, তোমায় আমায় এক 

সঙ্গে ওর বাড়ীতে দেখলে বুড়ী পালাবে । গোপীমোহন দাদাও 

যে প্র সঙ্গে আনছেন, আমিও একটু লুকাইয়৷ থাকি । 

(কানা .ও সাতুলালের অন্তরালে লুক্কায়িত ও গোগীমোহন ও 

ধাইবুড়ীর প্রবেশ । 
গোগী । (ধাইবুড়ীর প্রতি | এখানে দাড়াও, লোফ জন নাই । 

ধাই। তুমি চাও কি? খুলে বলো। 
গোপী। একটু ওষুধ। 

ধাই। কিসের ওষুধ? 

গোপী। একটু নিকটে এসো, বোল্ছি । 

ধাই। নিকটে আবার কি? অমি ছিটে ফোটা জানি না। 

গোপী। ধাই বুড়ি, তা না, তা না। 

ধাই। তবেকি। 

গোগী। আমি তোমাকে কিছু দেব, কিন্তু সে এখন নয়, সে মেয়ের 

বের সময় । 
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ধাই। কার মেয়ে? 

গোপী। আমার। 

ধাই। তোমার আবার মেয়ে কম্নে ? 

গোপী। তাই বোল্ছিলাম, তুমি বোল্তে দিলে না। আমার মেয়ে 
হোলে ঠার বের সময় তোমাকে কিছু দেব। 

ধাই। যদি তোমার মেয়ে না হয়? 

,গোগী। (ছুই কাণেহা'্ত দিয়।) রাম! রন ! মহাভারত ! মহাভারত ! 

অমন কথ। বোল্তে আছে! ধাহ খুড়ী, তোর মিনতি করি 

আমকে একটু ওষুধ দে। 

ধাই। কিংসর ওবুধ ? 

গোপী। মেয়ে হবার। 

ধাই। কি! আদ কি তমার জগ্গি মেয়ে চুরি কোর্তি বাব? আমি 

কি এর ছেল চুরি কোরে ওরে দিয়ে থাকি ? 

গোগী। নক! ত| নাও তা না। দেখ ধাই বুড়ি, তুমি সব 

জ।ন্হ1!। একটা 'মেয়ে “হালো তার পরে গুয়টা চার্ চার্টে 

ছেণে টিই ছে । তা ভুমি এমনি একস ওবুধ দেও যাতে মেয়ে 

হয়। 

ধাই। কি, ওনুধ বিয়ে ঢার্টে ছেলে মেয়ে কোরে ফেল্ব ? 
গোপী। তা না, শা না। এমনি একটা ওষুধ দেও বে এখন অবধি 

কেবল মেরে হর । আমার কি তার,কি দোষ হোঁয়েছে, ছেলে 

ছাড়া মেয়ে হয় না। তা মেয়ের বের সময় আমি বেস বিবেচনা 

কোর্ব। হ্যাগা তুমি থে বোলছিলেঃ সত্যি কি ছেলে মেয়ে 

. করা যায়? | | 

ধাই।” করা যায়। কহ টাকা দিতি পার্বা! ? 
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( সাতুলালের পুনঃ প্রবেশ। ) 

সাতু। ও গোপী দা, আমিত তোমাকে বলেছি, আমি বেশ ওষুধ জানি । 

তাতে সন্ত সগ্থ মেয়ে হয়। 

গৌগী। মিছে কথ! । 

সাতু । মাইরি, তোমার মাথ! খাই। 
গোগী। তা হোলে তুই এত দিন বে না কোরে ছাড়.তিদ্ নে। 

সাতু। দাদা, তুমি বুঝিলে না। মহাক্জন কই? দোকান খুলি কি 

দিয়ে আচ্ছা ভাই টাক! দেও তুমি অদ্দেক বখর! । তুমি শৃন্ত 

ভাগী থাকবে, কাজ কর্ম আমার ঘাড়ে। 

গোপী। টাকা কি আর আমার আছে? গুয়াটার শাল কি আর 

একটা পয়সা রেখেছে? 

সাতু। টাকা না পার মাল দেও, আমি তাই নিয়েই আপাতত ব্যবস 

আবম্ত করি। 

(কানাই ঘোষালের পুনঃ প্রবেশ ।) 

কানাই। ছাতু, ক্ষমা দে, রাত, হোলো যে, আর সময় নাই। গোপী 

মোহন, তোমার ধে কথা থাকে কাল্ বোলো? আজ এখন যাও । 

[ গোগী মোহনের প্রস্তান। 

ধাই বুড়ি, তোমার সঙ্গে একটী বিশে কথা আছে। 

ধাই। আমি এখন দীড়াতে পারিনে । (যাতে উদ্যত | ' 

সাতু। কোথায় যাও সুন্দবি, একটু দাড়িয়ে যাও। 

ধাই। আমি দ্াড়াতি পারি নে, আমার পেটের ব্যারাম হোয়েছে 

(পলাইতে উদ্ভত, ও সাতু কর্তৃক হস্ত ধারণ।) ছাড়ে দরদ, 

ছাড়ে দ্নেঃ কুথাকার আপদ । 

সাতু। (হস্ত ধরিয়া ) বল দেখি স্থন্দরি, রঞ্জন কাব ছেলে 
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ধাই। তা আমি কিজানি? রগ্রনের মার কাছে জিজ্ঞেসা করে! গিয়ে । 

ছাড়েদে ড্যাক্র৷ বামুন । 

সাতু। বোল্বি নে বুড়ি? 

ধাঁই। কি বল্বো' ছাড়ে দে ড্যাক্র! হাত'ভাঙ্গে গেল। 

সাতৃ । নুন্দরি) তোমার মন্টা বড় কঠিন। তোমার হৃদয়ের দ্বার 
উদঘাটন কোরুছি। (হস্তে হুক! দিতে উদ্ভত ) এর একট! টান 

দেও সুন্দরি । 

ধাই। দেখ বামুন। আমারে ছাড়ে দে তা! নইলে এমনি গাল্ দেব; 

বামুন বোলে ছাড়ব না। 

সাতৃ । কানাই দাদা, আমার সাধ্যাতীত। ভেবেছিলাম একটা টান 

টানিয়ে ও মনের কথা৷ সব বের কোরে ফেল্ব, তা ও গুয়টা 

টান্বে না । না টানূলে নেই নেই, আমিই টানি ( ধাই বুড়ীর হস্ত 
ছাড়িয়! দিয়া গাঁজার দোম। এই অবসরে ধাই বুড়ীর যাইতে 

উদ্যত ।) | 

কানাই। সাতুঃ ও রকমে হবে না। আমি দেখছি। (ধাইবুড়ীর 

প্রতি। ) ধাই বুড়ী একটু দাড়াও । তুমি মেয়ে মানুষ আমি 
পুরুষ মানুষ, আমার কাছে থেকে কেমন কোরে পালাবে । 

কথা শোন। 

' ধাই। কি বল্বা বল। তোমারে যদি কেও কিছু বোলে থাকে দে 

সব মিছে কথা, আমার ছেলের মাথা খাই । 

কানাই। আমি তোমাকে আগে বলে রাখি যে আমি তোমাকে কিছু 
বোল্ব না। দোহাই ধর্মের! তার পরে শুন। রঞ্জনের মা, 

বিন্দু মোরেছে তা শুনেছ? মক্রবার সময় অনেক লোকের 
সাক্ষাতে আমাকে একখান পত্র লিখে হায়, সে পত্র কাল 
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পেয়েছি। পত্রে লেখা আছে যে, ধঞ্জন আমার ছেলে। আতুড় 
ঘরে তুমি চুরি কোরে বিন্দুকে দেও। 

ধাই। সব মিছে কথা, আমার ছেলের মাথ৷ খাই। 

কানাই । শোন, যদ্দি তুমি স্বীকার না পাও তাতে জামার ক্ষতি নাই। 
যখন বিন্দু এত লোকের সাক্ষাতে স্বীকার করেছে তখন তুমি না 

বোল্লে তোমাকেই লোকে মিথ্যাবাদী বোল্বে। আমি বড় মানুষ 
তুমি গরিব মানুষ । আমি মনে করি, যদি, মকর্দমা কোরে 
তোমাকে চৌদ্দ বংসর ফাটকে দিতে পারি। কিন্ত আমার 

তোমার উপর রাগ নাই। তুমি আমার ছেলে আমাকে দেওয়াইয়ে 

দেও, দিয়ে ধর্ম কর-_মার (টাকার তোড়া বাহির করিয়া ) 

এই একশ টাক। নাঁও। 

ধাই। (টাকার তোড়৷ গ্রহণ করিয়া ) এতে কি? 

কানাই। টাকা। 

ধাই। ( তোড়ার মুখ খুলিয় ) সব টাকা? 

কানাই । হা, সব টাক।। 

ধাই। ককুড়িটাকা? . 
কানাই । পাঁচ কুড়ি টাকা । 

ধাই। আমারে সব দিল? 

কান|ই। হা, তোমাকে সব দিলাম। 

বাই। তবে আমি বাড়ী রাখে আসি। 

কানাই। ও টাকা তোমাকে দিইছি। ও আর আমি ফিরায়ে 

নিচ্ছিনে । 

ধাই। ভুমি ত রাগ কর্বানা? বল আমার মাথায় হাত দিয়ে বল। 

কানাই | (ধাই বুড়ীর মাথায় হাত দিয়া)হা তোমার মাথায় হাত 
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দিয়ে বোল্ছি রাগ কোর্বো নাঃ এখন বল দেখি বাছ! রঞ্জনকে 

কেমন কোরে চুরি কল্পে। 

ধাই। মজুমদার মশায়রা আমারে এক কুড়ি টাকা দিয়ে ছেলে চুরি 
কোরে দিতে বল্পে। | 

কানাই । (ব্যগ্র হয়! ) তার্ পর তার্ পর? 

ধাই। তাই, রাতে বার কোরে দিয়ে বল্লাম বে ছেলে শিয়েলে নিয়ে 
গিয়েছে। 

কাঁনাই। তাঁর পর? 
ধাই। মজুমদার মশায়রা এ ছেলে নিয়ে তাদের বুনেরে দ্েলেন। 

কানাই। কেন? 

ধাই। এর ছেলে তিনি নিজের' পেটের ছেলে বোলে রাত্রি ছলু দিয়ে 
উঠলেন । গুর ছেলে হয়নি বোলে সোয়ামী রে দেখতে পার্ত 

না, মোটে নিয়ে যেতো না। তার মরার সময় ছোট বউর এক 
ছেলে ছিল সেই সব ধন দৌলত পায়। 

কানাই । এত কাণ্ড কোরুলে, লোকে টের পেলে না? 

ধাই। গুর সোয়ামী মরা অবধি উনি লোকের কাছে বোলে বেড়াতেন 
যে গুর পেট হোয়েছে। ঘরের বার্ হোতেন না, আর কার ছেলে 

হোয়েছে তলাস নিতি লাগলেন । আর তোমার ছেলে নিয়ে 

অনেক টাকা ছড়ান। টাকায় সব হয়। 

কানাই । আচ্ছা, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় কিসে? 

ধাই। ছেলের বয়স দেখ, ত1 ঠিক হবে। মভুমদারদের বুনির যে দিন 

ছেলে হয় তোমারও সেই দিন ছেলে হয়। 

কানাই । তা আহি জেনেছি । আর কি আছে? 

ধাই। ছেলে দেখতি তোমারি মত। 
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কানাই। তা হলো, আর কি? 

ধাই। আর আমি জাঁনি। 

কানাই। আর কেউ জানে? 
ধাই। মজুমদার মশায়রা জানে । 
কানাই । তার! বোলবে কেন ? 

ধাই। আন্ক দিনি অমার সাম্নে, বলে কিনা? 
কানাই। (ম্বগত ) আর প্রয়োজনই বা কি? স্বয়ং যে ব্যক্তি এই ছক 

করেছে, সেই শ্বীকার কোর্ছে। (প্রকাণ্তে) তবে আমার সঙ্গে 

বের বাড়ী চল, সেখানে মভুষদারের সামনে বোল্তে হবে। 

পার্বে ত? 
খাই। তাপার্ব। তবে, পরে আমার পর- জুলুম না করেন । 

কানাই। তা কোর্তে পার্বেন না। তবে আমার সঙ্গে এসো। 

(স্বগত ) আমার স্ত্রীকে আজ বের বাড়ী যেতে দওয়া! হবে না। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 
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প্রথস্ম গক্ভডাক্ক | 

রামধন মজুমদারের বাটী। বিবাহের সভ|। 
রঞ্জন উপবিষ্ট । বিদ্যাভূষণ, পুরোহিত, কান্তি মজুমদার ও গোপীমোহন 

ভন্টাচাধ্য প্রভৃতি বরযাত্র ও কন্টাযাত্রগণ উপস্থিত । 
€রামধন মজুমদারের প্রবেশ ) 

রামধন | (রঞ্জনের প্রতি ) দেখ বাবাজি, সব হোয়েছে, আর দশটি 
টাকা দিলে সব গোল চুকে 'যায়। 

রঞ্জন। আর কোথেকে দেব মহাঁশয়? আপনি ত সবই জান্ছেন। 
রাম। এ কেমন, কোঁথেকে দেব? আমি কি এখন গা থেকে এ 

সব দেব? তুমি মনে কোর্ছ আমাকে নয়শো টাকা দিয়েছ, 

একেবারে ক্কতার্থ কোরেছ। আমার ওর কটা থাকবে এখন বল 
দেখি? আমি আমার মেয়ে রেখে দিলে আর কিছুকাল পরে 

.১২শ টাকায় বেচতে পার্তেম। যদি বুড়ো মুখুষ্যের সঙ্গে বে 
দিতেম, তবে এখনি হাজার বারোশ টাকা পেতেম। মেয়েটি 

স্চ্ছনে থাকৃত, আপনিও চিরকাল প্রতিপালন হোতে পার্তেম্। 

রঞ্জন | আপনি গোলমেলে কথা বলেন কেন ? আমি ত অসরল ভাবের 
কথা বোল্ছি নে, আর আমার এক পয়সা ও দেবার সঙ্গতি নাই 
এখন যদি আর ছুটি পয়স! চান; তবে এক রকমে বলা হয় যে, 
বে দেবেন না। | 

রাম। তোষাকে মেয়ে বে দিয়ে ত আমি চরিতার্থ হোলেম। চাল নাই, 
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চুলা নাই? এমন ঘরে কেউ মেয়ে বে দেয়? আমি কেবল তোমার 
একান্ত আকিঞ্চন দেখে কোর্তে গিয়েছিলেম। মেয়ে তোমাকে 
না! দিলে ত আর আমার বে হোত না? 

গোপী। মভুমদার দাদা, চুপ কর, চুপ কর। এস এ দ্দিকে শুনে যাও । 

এঁ তোমায় স্ত্রী তোমাকে ডাক্ছেন। 

রাম। কি শুন্য, আর তাক্ত সয় না। (নেপথ্যের দ্বারে দণ্ডায়মান 

স্ীর দিকে অগ্রসর ) কি, ডাক্ছ কেন ? একেবারে যে বের সভার 

মধ্যে এলে । তা এস, তুমি সম্প্রাদান কর, আমি বাড়ীর মধ্যে 

যাই। 

সরলার মা। অত রাগ কোর্ছ কেন? আজ বের দিন, তাঁয় দোষ হয় 

না। শোন, আরও নিকটে এস। বলি, ব্রঞ্তনের সঙ্গে নাঁকি 

সত্যি সত্তা বে হয় না? বাড়ীর মধো) পাড়ার সকলে, তাই নিয়ে 

মহা গোল কোর্ছে । আমার মাথা খাঁও ব্যাপারটা কি বল দেখি? 

রাম । . তোমার অত কথায় কাজ কি? তুমি বাড়ীর ভিতর যাঁও। 
সরলার মা। তা যাচ্ছি, তুমি আমার মাথা খাও বল, সত্যি সত্যি নাকি 

সম্পর্কে বাধে? বিদ্যাভৃষণ ঠাকুর ত বোলেছেন ? 

রাম। বাধল তায় কি? 

সরলার মা। তায় কি। তাহোলেনাকি বেসিদ্ধিহয়না? 

রাম। তা না হোলো নেই নেই। ভুমি এখন ঘা'€ঃ বাড়ীর মধ্যে [াও। 

সরলার মা। ওমা! আমি কোথা যাব! মিন্সে বলে কি! উনি যেন এ 

বের কেউ নয় ! তুমি জেনে শুনে এই কোর্ভে যাচ্ছ ? হা পোড়া 

বিধাতা, আমার কপালে এত ছুঃখ ছিল ! এখন উপায়? 

রাম। অন্পায়ট আবার কি হোলে! ? আমার মেয়ের বে অদিদ্ধি 

হলে আর আমার মেয়ে পোচে যাবে না, ঢের পাত্র পাব। যদি 
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রঞ্জন টাক! টাঁকা করেন, ত ত আমি ফিরিয়ে দেব না। উনি ত 

জেনে শুনেই কোর্তে ষাচ্ছেন। 

গোগপী? (অগ্রসর হুইয়৷ রামধনের হস্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে ) এদিকে 

এস, তুমি কর্মকর্তা, তুমি এখন মেগের সঙ্গে পরামর্শ কর্তে বন্লে। 
বিদ্যেভূষণ মহাশয় বল্ছেন যে লগ্ন উপস্থিত। শীঘ্র এস। 

রামধন । আমি ও দশ টাকা ন! পেলে মেয়ের বেদেব না। (রগ্রনের 

প্রতি ) দেখ বাবাজি; ও দশটি টাঁকা তোমাকে দিতে হবে, তা 

তোমার হাতে এখন না থাকে, বল, আমি কোথাও হোতে 

হাওলাত করে দিচ্ছি। কিন্তু বাবাজি আমি কিছু স্পষ্টবাদী মানুষ, 

এ টাকা না পেলে কিন্তু আমি মেয়ে পাঠাব না। এটা মনে কোরো, 
আমি গোগীমোহন না । - 

রঞ্জন। যে আজ্ঞ! মহাশয়, তাতে আমার আপত্তি নাই। 

সাতু ! অমন নয় বাবা, কটস্ত্রে বাধা রাখতে হবে, মেয়াদ মধো টাকা 

দিয়ে স্ত্রী খালাস কোরে নিয়ে বেতে পার ভাল, নইলে এ টাকায় 

তোমার স্বত্ব বিক্রী হবে। | 

রাম। এখন ওদিকে যা বানর। শুভ কর্মের সয় গোল করিস নে। 

সাত । রসো দাদা, বাবাক্ির সঙ্গে একটু আলাপ করি। বাবা রঞ্জন, 

আজ কাপের মধ্যে তুমিই মানুষ । আমি ফোম দিয়ে যতদূর 

উঠেছি, তুমি বিনা দোমে আমা চেয়েও এক কাটী উপরে উঠেছ। 
বাবা! (কর্ণের নিকট মুখ নিয়ে মৃহ স্বরে) তোমার দুই এক 

দোম বুঝি হোয়ে থাকে, কেমন ? এসে! বাবা তোমার সঙ্গে এক- 

বার সেকেন করি। (বঞ্জনের হন্ম-গ্রহণ, ও রামধনের প্রতি ) 

দাদ! ! তোমার বড় সৌভাগ্যঃ যেমন 'মেয়ে তেমনি ছেলে; আচ্ছ! 
কাম করেছ বাবাঃ এমন কাম তোমাব বাপ করেনি, তোমার 
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দাদা করেনিঃ বেন শিবের কন্তে গৌরী শিবকে সম্প্রদান কোর্লে। 
রাম। তোকে এখানে ডাকলে কেরে? যা, এখন বাড়ীর ভিতর যা। 

দেখ কে ওখানে, বিদ্যাতৃষণ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কর লগ্নকি 

হোয়েছে ? 

( নবীন বাবুর প্রবেশ । ) 

নবীন । ( একটু দূর হইতে) রঞ্জন বাবু! রঞ্জন বাবু। একবার এদ্দিকে 

' আম্মুন । 

রঞ্জন । ( উঠিয়! নবীন বাবুর নিকট গিয়! ) কে নবীন বাবু! আমার 

বড় সৌভাগ্য । আপনি যে আসিবেন তা আমি আশা করিনি | 

নবীন। আমি আজ শুন্লেম যে আপনার আঞ্জ বে, তাই একবার 
দেখা কোর্তে এলেম। 

রঞ্জন। প্ররুতই বল্ছি আমার পরম সৌভাগ্য, এ বে যে হবে তা আশা 

ছিল না। তবে জগদীশ্বরের কৃপা । 

নবীন। বেজার হবেন না রঞ্জন বাবু, বলি এই বিবাহে তীর নামটা 
নিতে লজ্জাবোধ হোচ্ছে না? 

রঞ্জন। কেন, কেন? 

নবীন। এ ত আপনি বিবাহ করতে যাচ্ছেন না, উপপত্রী রাখতে 

যাচ্ছেন। ইহাতে তাঁর নামটা করা ভাল হয় না| । এ বিবাহই নয়। 

রঞ্জন। কেন? কেন? বুঝতে পাল্লেম না। 

নবীন । বিবাহ এমন পবিত্র বিষয়, ইহাতে পোল্তলিকতা ! ব্রাঙ্মণে মন্ত্র 

পড়াইবে। মন্ত্রকি পড়িবে ত1 ভুমি? বুঝ বে না, পাত্রীও বুঝবে 

না । আবার একটি নোড়া আনা হোয়েছে ! দেখুন দেখি” আপনি 

লেখা পড়া! শিখেছেন, সনাতন ধর্শে বিশ্বাসও আছে, আপনার! 

ধদি এরুপ কার্য) করেন, তবে আর কফোঁথায় যাব? বলিতে কি; 
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+ আপনি বদ্দি এ প্রণালীতে বিবাহ করেন, আপনাকে পরব্রহ্ধের 
শত্রর স্ঠায় কার্ধ্য করা হইবে। 

রঞ্জন। ভাই, ও সব মনে আমি কখন ভাবি নি। ভাল মন্দ কিছুই 
বুঝতে পার্ছি নে। আর বের সভায় ভেবেই বা কি হবে, ওর 

ত উপায় কিছু দেখছি নে। 

নবীন । উপায় এখনও আছে । বে কোরো না, যতদুর কোরেছ তার 

জন্যে অন্নতাঁপ কর, আর প্রার্থনা কর। 

রঞ্জন। ভাই, ভূমি জান কি না জানি না, আমি প্রেমে আবদ্ধ হোয়েছি। 

আমি যথা সর্বস্ব ঘুচিয়ে এ বিবাহে প্রবুন্ত হোয়েছি। যদি এখন 

বিবাহ না হয়, তবে স্বরূপ বোল্ছি আমার প্রাণ বাহির হবে। 
নবীন। তা হউক, এক শত বার হউক । আপনার স্থুখের নিমিত 

অবিনশ্বর আত্মাকে নষ্ঠ কোর্বে ? মোটে বিবাহ না হয় সেও 
ভাল, তবু আত্মাকে নষ্ট করিও না! ! ছি! ছি! কিবৃথা পার্থিব 

প্রেমের কথা বলিতেছ। এ প্রেম কত দিনের ? যে পাপী, তার 

আবার প্রেম কি? সেক্রন্দন করুক। সে ক্রন্দন রাখিয়া কি 

প্রেম করিতে যাইবে? সে করাঘাত করুক; মস্তকে মুগ্দর প্রহার 

করুক। ভ্রাতঃ! তোমার সম্মুখে কালফণী, এট তোমাকে দংশন 

করিতে আসিতেছে । সাবধান ! সাবধান! (কম্পিত স্বরে ) 

হে ভ্রাতঃ ! পৃথিবী ক দিনের জন্তে? সমুদায়ই অনিত্য। কেবল 
মাত্র নিত্য আত্মা। শ়ীর কিছুই নহেঃ উহার ম্পদ্ধা আর 
বাড়াইও না, বৃথা আমোদ পরিত্যাগ কর । আজ আমাদের এক 

জন ভ্রাতা ও এক জন ভগিনী সংসার-সাগরে বম্প প্রদান 

করিতেছেন । হে ভ্রাতঃ ! আমি ঘোর পাপী, আমার স্তায় পাগী 

এ সংসারে আর নাই। আমার উপায় কি হইবে? আহা! 
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আজ বিবাহের দিন, কিন্ত সে দিনের উপায় কি ভাবছ? সেই 
দিন! সেই ভয়ঙ্কর দিন ! সেই শেষের দিন! (উচ্সৈঃস্বরে গীত) 
মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর । মনে কারা শেষের সে দিন 

ভয়ঙ্কর। অন্তে বাক্য কবে-_ 

রামধন | ওরে থামো। লগ্ন উপস্থিত। রগ্তন এদিকে এস। ওরে 

থামো? কে তুমি-_ 

নবীন। অন্তে বাক্য কবে কিন্ত 
সাভু । ( নবীনের নিকট গিয়া ) এসো বাবা এয়ার, তা বুঝছি। (হুকা 

হস্তে দিয়া) টান বাবা, তোয়েরি আছে বাবা । 

নবীন । হায়। হায়! ইহাদের আত্মার উপায় কি হবে! এরা বুঝলে না। 

বুঝলে না । হহার্দের আত্মা গেল আর থাকে না। ইহাদের 

আত্মার অন্তে একটু প্রার্থনা করি। (প্রার্থনা করিতে চক্ষু 

বুজিয়! দয়গায়মান | ) 

সাতু। ছি এয়ার! অরসিক কেন? চোঁক বুজেন না। টান বাবা । 

(বল দ্বার! নবীনের হস্তে হছুক1 দিতে উদ্যোগ । 

নবীন । ( ঈষৎ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ) আমি তোমাকে বড় প্রেম করি। 
সাতু । অতি উৎকৃষ্ট! প্রেম করার আর বুঝি যায়গা পেলে না বাবা । 

একট৷ টান দে, দিয়ে তখন দুজনে বোসে প্রেম কোর্ব এখন । 

নবীন। আমি তোমাকে মাজ্জন] করিলাম। হে সভাস্থ ভ্রাতৃগণ ! 
তোমরা আমার গ্রতি অত্যাচার কর। খুব অত্যাচার কর। 

অত্যাচার আস্থক, বৃষ্টির হ্যায় আন্গুক । তোমরা আমাকে প্রহার 

কর, আমি তোমাদের আশীর্বাদ করিব। তোমরা 

গোপী। তুমি এখন যাও (নবীন বাবুর হস্ত ধরিয়া লইয়া! যাইবার 
উদ্মত। সাতু কর্তৃক অন্য হস্ত ধারপ। 
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সাতু। , তোমরা আমার প্রেমের এয়ারকে লয়ে যেও না আমি বিরহ 

যন্ত্রণায় অগাধ সলিলে প্রাণত্যাগ কোর্ব | 

হেস্ত ছাড়াইয়৷ নবীন বাবুর প্রস্থান । ) 

লাতু। কুছ কাম্কে! এয়ার স্থায় নেই। বাবাজিকে কিছু সহুপদেশ 

দিয়ে যাই । দেখ বাবা, তুমি খুব জিতে গেলে। নয়শো! টাকায় 

ধে মাল হাতে কোল্লে এত তোমার বাহির-বন্দের জমিদারী 

হোল। তু বৎসরের মধ্যে হু হাজার টাকা উঠিয়ে নিও । দাদা 

বুঝতে জান্লেন না, এমন তালুক কেহ খোন্কবলায় বেচে? হয় 

মেয়াদী ইজেরা, আর নয়, বড় হয় মৌরসী মৎকদমী, আমার 
হাতে ওর জেয়াদ] হোত না। বল কি? মফস্বলের খবর রাখ 

না, নইলে কি আর নয়শে। টাকা দাম হয়? আমি দাদাকে 
বোলেছিলাম, দাদ! সেটা সম্জে উঠতে পাল্লেন ন!। 

রাম। কোথাকার ভূত? আজ যেন আরও জেয়াদ। মেতেছে। 

সাতু। আচ্ছা ঘাদ1, মাতলমি কিসে দেখলে গাজা খাই সত্যি, তাই 
বোলে বেঠিক পাবে না বাবা । 

রাম। কি ভূতের হাতেই পোলেম। কেও ওখানে; ভূতটাকে ওদিকে 

নিয়ে যাস্তো! | 

সাতৃ । বরযাত্রগণ ! তোমারদিগকেই সালিশ মানি বাঁবা আমি কি ভূত? 
দাদা ঠোকে গ্যাছে, গ্রেজেলের কাছে কেন বুদ্ধি নিলে না। 

_ বাদ! ঠোকে গ্যাছে, কেন পোঁবাণী দিলে ন। 

জনৈক বরযাত্র | পোষাণী কেমন ? 

সাতু। এই গরু পোষাণী দিয়ে থাকে জান না? জাঁমাইকে মেয়ে 
পোবাণী দিয়ে বোল্লে হোত যে, ভাত কাপড় দিয়ে পুষ.বে তুমি; 

ছুধ তোমার বাছুর আমার । দেখ দেখি সে কেমন মজা হোত 
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এ'বাড়ী ঘর বেচে একেবারে নয়শো৷ টাঁকা নিলে, মেয়েটাকে 

মে চিরকাল ভাত কাপড় দিয়ে পুষ তে হবে, তার ঠাওরাচ্ছ কি? 

দেখ দেখি গল্াধুরী কাঙ্গ কে কোর্লে? নিত্তি ভাঙ্গানে ধন 
কেউ কি বেচে খায়? 

(স্বগত) থেঁজেল কথ! গুলিন বোল্লে মন্দ নয়, কিন্তু তা 

ঘোটত না, কে পোষাণী নিতে স্বীকার কোরত ? (প্রকান্তে 
তুই এখন ওদিকে যা। 
দাদা একেবারে থেমে গ্যাছেন, কথাট! কিছু মনে ধোরেছে। 

দেখ দাদা, টানের গুণ আছে কি না? তাইতো বলি, ছুই 

এক টান মাঝে মাঝে থেও বাবা । জামাই বাবাজি, তোমার 

শাদ! প্রাণ আছে” তোমাকে মাস খানকের মধ্যে চালিয়ে 

নিতে পার্বে৷ | 

সাতু, দেখ এদিকে এস। বিবাহের সভাতে মাতলামী করে 
না। লোকে নিন্দা করে। নাইকে বাবা বোলছ, ভ্রাতু্ষন্তার 

কুৎসা কোর্ছ, ছি! 

ভট্টাচার্য মহাশয়, আপনারা" বিদ্বান্ মান্্ধ, পণ্ডিত লোক, 

আপনাদের পায়ের ধুল! খাই বাবা । কিন্তু বাবা আমরা ও কম 

লোক নই আমরা সর্বশাস্্ব বিশারদ, মামাদের সঙ্গে বিচারে 

পারা কিছু কঠিন। 

বিদ্যা । তার ভূল কি? তোমাদের সঙ্গে বিচার আমাদের কর্ম নয়। 

সাতু। তা বোঝত বাবা চৈন দাস! *ভাইঝির কথা নিয়ে এই ষে 

ছুই এক কথা বোঁল্লেম। এতে দাদা মনে মনে আমার প্রতি বড় 

খুনী হোয়েছেন। আপনারা যেমন বাবু লেকের নিকট গিয়ে 

কখন প্রেমারা খেলেন, কখনও বা ছুই এক পেয়াল! টানেন, আর 
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বাবু লোকের মন বুঝে' ছধকে মদ, মদকে ঢুধ বলেন, আমাকেও 

তেমনি দ্রাার মন যুগিয়ে চোল্তে হয়। শুধুঝুঁট নাড়লেহয় 
না বাবা? এ সব তলিয়ে বুঝতে হয়। আর এ যেদাদ্দাকে 

বাবা বোল্পেম, তা এক সম্পর্কে দাধা আমার বাঁবা বটে, 
গাজাখুরিতে উনি আমার বাঁবা। 

বিস্ক। । মহাভারত ! মহাভারত ! রাম! রাম! 

সাতু। হি! হি! হি! ভট্টাচার্য মশায় কিছু উন্ম হোয়েছেন। 
দেখ সংক্রান্তি বাবা, ধোর্তে গেলে তোমার আমার এক কথা। 

গাজাখুরিতে কম কে? দাদা আমার, মেয়ে গুলিকে দেখেন 

যেন গরু ছাগল। কোন ক্রমে সুবিধে মত বেচে কিছু হাত 

কোর্তে পারলেই হয়। এমন 'মাতাল আর কে কোথা আছে 

যে, পাত্রের সর্বস্ব ঘুচিয়ে নিয়ে তাকে মেয়ে দেয়? যদি স্মেহ 
মমতাও না থাকে, তবু তলোকে এটা মনে করে যে, এমন 

কোরে শুষে নিলে ত আবার আমাকেই চিরকাল মেয়েকে খেতে 

পোরুতে দিতে হবে ? 

বিদ্যা । অতি অকাল কুম্মাণড! * 

লাতু। তবে তুমি এক জন অধ্যাপক, লোকের কাছে শ্লোক পড়ে 

'বড়াও। ও বাব! তরমুজের বৌট, একা আমাকে বোলেই জিতে 

যাবে তা মনেও ভেবো না। শুধু অনুন্বর দিলে হয় না। 
আমরা বিসর্গ নিয়ে কারবার করি। (দুই দ্িকেছুই ছিদ্রযুক্ত 

গাজার হু'ক! প্রদর্শন, করিয়া, ) এই দেখ এক শনি, এই দেখ 

আর এক শন্নি,। আমরা সর্বশান্্র বিশারদ । নানা শাস্তং 

অয়! দা গ্রতিষ্ট৷ তীর্থ দর্শনং । আমর! সকল শাস্ত্র পোড়ে পিদিষ্টে 
-,$ কোরে তীর্থ কাক হোয়ে বোসে আছি। বাবা, বোল্লে হয় না। 
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এক আআর্কফল!। ধারণ কোরেছ বইত নয়? এর ও দিকের 

ধার ত ধার না? আর্কের পর আঙ্কঃ তার পর আস্ক, তার পর 

সিদ্ধি, সেই দিঞ্চি আমর! সিদ্ধি কোরে বোসে আছি। 

বিষ্া । লগ্ন উপস্থিত । আর বিলম্ব করা কর্তব্য নয়। 

সাতু । হি!হি!হি! ভট্টাচার্যের আর বাক্য নাই। বাবা! তুমি 

গা খোর কম কিসে ? কন্ঠ৷ বিক্রয় কোর্লে-_তদ্দেশো৷ পতিতো৷ 

ভবে, একেবারে দেশ পতিত হয়। তুমি সেই কনা বিক্রয়ের 

লেখা পড়! রেজিষ্টারি কোরে তার ফি নিতে এসেছ । আচ্ছ। বাবা 

শিকৃকেরাম ! রঞ্জনের এই কাল অশৌচ, এখন বে কেমন 

কোরে হয়? 

বিদ্যা । কি পাষাণ্ডের হাতে পোঁড়লেম ! ওরে বানর, মপিগুকরণ ঘষে 

হোয়ে গ্যাছেঃ উহাতে দোব হয় না। এখন তোর সঙ্গে শাস্ত্রের 
বিচার কোস্ুবে। ? 

সাতু। বেশ, ভয় নাই, আমি চুপ কোর্লেম। কিন্তু বাবা ঝঁট্ধর, 
তাও শুধু নয় বাবা, আমিত ঘরের খবর রাখি । মাতামছের ঘর, 
তাই জেনে শুনে বে দিচ্ছ বাবা । মনে কোর্ছ কেউ টের পাবে 

মা? বাবা! এ কথা আমি সকলকে বোলে দিয়েছি । তবে রঞ্জন 

বাবাজি মনে মনে বেজজার হোচ্ছ? ভাবৃছো। গেঁজেল ব্যাটা এসে 

বের ভাঙ্গচি দিচ্ছে । আহা! বাছা আমার বতস হার! গাভীর 

স্তায় মাওড়া হোয়ে বেড়াচ্ছে, মুখ দেখলে হঃখ হয়। ভয় নাই। 

সম্পর্কের কথা শুনে চমকে গিয়েছ? কিন্তু ঘরের খবর রাখ না 

, বাধ! ? বে কর বাবা, আমি তোমার স্বপক্ষ লোক। খুব বেকর, 
প্রাণভরে বে কর। দেখ (কাঁণের নিকটে ) কবাল! থান! ইষ্টাম্প 

কাগজে ভাল কোরে লিখে নিও। বিশ্বেস নাই । এখন চোল্লেম 
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বাবা। বাবাজির আমার এক আদ টান হোয়ে থাকে। 
সীজাখোর না হোলে কিআর সর্বস্ব ঘুচিয়ে, কি খেয়ে বাহি 
কোর্ৰে তার সংস্থান না রেখে, পাকা সেংখান। করে? 

গোপী। সাতু বোল্লে মন্দ নয়। ও বেত হোতে পারে না। 
বরযাত্রী । ও গোগী'মোহন চেপে যাও । 

গোপী। এ ফেমন ধারা চেপেযাও? রামধন দাদা যে আমার বড় 
চালাকৃ, বোল্ছিলেন €ঘ আমি গোপীমোহন না ! আমার ত কপাল 
পুড়েইছে, কিন্তু আমি আমার ভাগ্নের সঙ্গে মেয়ের বে দিতে যাইনি । 

বরধাত্রী। বিাদ্ভূষণ মহাশয় চুপ কোরে থাকলেন যে? ব্যাপারটা কি 
খুলে বলুন না। 

বিদ্যা জ্ঞাতিত্ব কিঞ্চিত পরিমাণে" উপলব্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে 

বিবাহের বাঁধা হইতে পারে না । আমি সেইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছি। 
রামধন ও কান্তিচন্দ্রে সপ্তম পুরুষ অতীত হোয়ে গিয়েছে। মন্ধ 

প্রণীত ধর্ম শাস্ত্রে স্পষ্ট বিধি আছে-_ 

গোপী। রাখুন আপনার মন্ধ। আমর! মনু ফনু বুঝি না, আমরা 

দেশাচার দেখি । মাতুল বংশে আবার কোন্ কালে বে হোয়ে 

থাকে? * 

সাতু। তবে বাবা ও কথা বোল্পে কেন যেঃ এ অশাস্ত্রীয় বিবাহে প্ঞ্চাশ 

টাকার কমে ব্যবস্থা দেব না? আমি ৪৪৫ পঞ্চাশ টাকা! 

তোমার হাতে গুণে দিলাম | 

গোগী। বটে! আপনার! অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়ে টাক! নিয়ে জীর্ঘ 

কোর্তে পারেন, আর আমার একটি মেয়ে, তার বের টাকা 

গুলো, তাও ফাকিতে গেল। . তোমরা , যে থাকৃবে থাক, আমিত 

.. চোয়েম। (দণ্ডায়মান | 
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বরঘাত্রী। আমরাই ব! থাকি কি কোরে? 

[ সকলে দণ্ডায়মান । 

গোপী। একেবারে জাত গেল! ছি!ছি!! ছি! 

[ গমনোদ্যত । 

(কানাই ঘোষালের প্রবেশ । ) 

কানাই । গোপীমোহন, সহাস্থ মহাশয়গণ, আপনার! একটু স্থির হউন। 

অন্তগ্রহ কোরে আর একটু অপেক্ষা করুন। আমি রঞ্জন বাবুর 

সঙ্গে একটা পরামর্শ কোরে আমি। রঞ্জন বাবু; একবার এদিকে 

এস। (রগ্রনের হস্ত ধরিয়া অন্তরালে গমন । ) 

কান্তি। এবে ন! হয়, আমার ভাগ্নের বে আর বাকি থাকবে না। 

আমার কাছ থেকে যে টাকা কড়ি নিয়েছ তা বুঝে সুজে দেও । 

রাম। ওরে আমার লক্ষমীরে। বে খরচ পত্র কোল্লেম তা যাবে কোথা ? 

এই রোশ নাই, এই জল পানের সামিখ্রি, এর খরচ বুঝি সব আমি 

গনাটি থেকে দেব? মেয়ের বে দিতে গিয়ে যেন চোর হোয়েছি। 

উনি ভয় দেখাচ্ছেন। আমি এই রাত্রেই বুড় মুখুযোর সঙ্গে 
বে দেব। 

কান্তি । ভাল, তা আদ্দালতে বোঝা যাবে । (গমনোদ্যত |) 

সাত । কোথ! যাও কান্তি দাদা; একটু দাড়িয়ে যাও, মজা আছে বাবা। 
(কান্তির হস্ত ধারণ । ) ভয় কি? আমি হলপ করে সান্দী দেব। 

বুজছে৷ না; এ বে ভেঙ্গে গেলে আমাদের নয়শো টাক! লাভ 

বাবা, টাকা ফিরায়ে নেবার কথা তুলে টুলো৷ না । 

(কানাই ও রঞ্জনের পুনঃ প্রবেশ । ) 

কানাই । সভান্ত মহাঁশয়গণ ! আপনাদের নিকট আমি একটি আশ্চর্য্য 

কথা বোল্ব। 
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কাস্তি। (সাতুর প্রতি ) হাত ভেঙ্গে গেল, ছেড়ে দে বানর । 
সাতু । ভয় কি বাবা, আমি তোমার পক্ষে সাক্ষী দেব, তুমি টাকা 

চেয়ো না। 

কানাই। মন্ুমঘার মহাশয় যাবেন না। কল্য কাশী হোতে আমি 
এক খানি পত্র পেয়েছি । পত্র খান৷ মজুমদার মহাশয়ের ভগিনী 
বিদ্দুবাসিনীর লিখিত । পত্র বাহক বাঁহরে আছে। 

কান্তি। বিন্কু অনেক কাল মোরে গিয়েছে, তোমার ও কথা বিশ্বাস 

কোর্বে কে? 

কানাই । সে পত্র এই । গোপীমোহন, পত্র খান! পড়। ( গোগীমোহনের 

হস্তে পত্র প্রদান। ) 

গোপী। (পত্র পাঠ ) *্রীচরণেষু। আমার এখন- য়া যয এখন 

যয অ--অ- অন্ত্রিম-_য় যায় ]-_ফাল-_-না নাঁ_কান”- 

কানাই। কাল। 

সাতু । ইচ্ছেয় তোমার মেয়ে হয় না? কান্তি দা? দাড়াও, পালিয়ে 

না, বুজছো! না, পালালে সন বাড়বে। দেখি গোপী দা, প্র 

খান আমাকে দাও ) কান্তির হস্ত ছাড়িয়া গোপীর হস্ত হইতে 

পত্র লইয়া পাঠ। ) “আমার এখন অন্তিম কাল, অস্তিম কালে 

পরকালের কথ! মনে পড়ে । আপনার নিকট আমি যে অপরাধ 

করিয়াছি, তাহাতে জন্মজন্মান্তরে কত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে 

তাহার পারাপার নাই। তবে মৃত্যুকালে যতদুর সাধ্য পাপের 

প্রায়শ্চিত্ত করিয়! যাই । আপনি মাপ করিবেন সে আশা হয় 

না, যদি নিজ গুণে মাপ করেন্ আমার গরকালে কষ্ট কম হইবে । 

শুন্থন। আপনার একটী ছেলে হয়। সে ছেলেটী আমি ধাই 
*&  বুড়ীর যোগে চুরি করিয়া আমার ছেলে বলিয়! প্রকাশ করিয়! 
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দেই। সে ছেপেটোর নাম রঞ্জন। তোমার পুত্রকে আমি কষ্ট 
দেই নাই, বড় মানুষের ছেলের মত খেতে, পরিতে ও বিগ্ভাত্যাস 

করিতে দিয়াছি। পুত্র লালন পালনের কষ্ট ও বায় আপনার 

লইতে হয় নাই। বিবেচনা করিতে গেলে, আপনার পুত্র 

অপহরণ করিয়া আমিই ঠকিয়াছি। এই কথা প্রকাশ হইলে 

আমর সপত্বীর কিছু স্পর্ধা বাড়িবে, কিন্তু এই বাইশ বতমর ত 

সে আর ঘাড় তুলিতে পারে নাই। এখন আমি আর কিছু 
সপরীর কথা শুনিতে আগিব না । পাছে সন্দেহ হয় বলিয়া এই 

পত্রে পাচ জন কাশীবাসীর স্বাক্ষর থাকিল, এবং আমার নামাঙ্কিত 

মোহর অস্কিত থাকিল। তাহাদের সম্মুখে আমার কথা ক্রমে 

এই লেখা হইল। আমাদের নিজ গ্রামের ধাই বুড়ী, আর 

আমার পরম পুজনীয় জো শ্রীযুক্ত কাস্তিচন্্র মন্ুমদ্ার এ তথ্য 
অবগত আছেন ।” 

কান্তি। ও পত্রজাল। ও জাল তার সন্দেহ নাই। 

কানাই । যে কাণী থেকে পত্র এনেছে দে বাইরে দাড়িয়ে । 

কাস্তি। তুমি টাকা দিয়ে এক জন লোককে শিখিয়ে এনেছ। 

কানাই । যে ধাই বুড়ী চুরি করে-__সে বাইরে দীড়িয়ে। 
কান্তি। তাঁকে তুমি টাক! দিয়ে বশ কোরেছ। 

কানাই । ধাই বুড়ী যখন স্বীকার করে তখন সেখানে সাতুলাল উপস্থিত 

ছিলেন। সাতুলাল এখানে উপস্থিত আপনার! সকলে জিজ্ঞাসা 

করুন। 

কান্তি। হলো তোমার ছেলে হলো ইউনি নিন 

গ্যাছে, আর তার কি কর্বে ? 

সাতু। কান্তি দাদা, চেপে যাও । রঞ্জন যে ঘোষাল মহাশয়ের 'উরষজাত 
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পুত্র তাহা দেখিলেই জানা যায়। তাহার সাক্ষী ভগবান 

দিতেছেন। ধোষাল মহাশয়কে রগ্রনের বয়সে ঠিক এ রঞ্জনের 

মত দেখাইত। অতএব রঞ্জন যে তার ছেলে তাতে সন্দেহ 

মাত্র নাই। এখন যদি তুমি বল যে রঞ্রন বিন্দু্িদির ছেলে, তবে 
তাহার অমূল্য সতীত্বে কলঙ্ক কর! হইবে। 

বরযাত্রী । তাই ত, দেখলেই জানা যায়, উহার আর: অন্ত সাক্ষীর 
প্রয়োজন নাই। কি বিধাতার কার্য) এই তবে ভেঙ্গে 

গিয়েছিল। 

গোপী। অদ্ভুত ব্যাপার ! এরূপ কখন শোন! যায় নি, দেখা যায় নি। 

বিদ্যা । অশ্রতপূর্ব ! 

গোগী। তাইতে ধাই বুড়ী বলে যে আমি কি এর ছেলে চুরি কোরে 

ওরে দিয়ে থাকি? 
কানাই। মজুমদার মহাঁশয় কেন আর গোল করেন? আমি ধর্মমতঃ 

বোল্ছি আপনার উপর আমার কোন রাগ নেই। 

কান্তি। আমি এখন আপনাদের অনুরোধে একট। স্বীকার কোরে 

বসি, আর কাল্ আপনি আমাকে ফাটকে দেন 

কানাই। মহাভারত ! মহাভারত ! 

বিদ্যা । এমন কথা মনে ঠাই দেও কেন? ঘোষাল মহাশয় অতি 

নিরীহ &ভাল মানুষ । তবে আর কি, লগ্ন বোয়ে যায়। গুভ 

কর্ম সম্পর হোক। এমন আশ্চর্য কা কখন দেখি নাই। 

সকলে। অবশ্থ অবস্থ। 

রামধন। একটা কথা আছে। বাবাজি আমার কাছ থেকে দশ টাকা 
' হবাওলাত নিয়েছেন, সে টাকা কটা? 

. কানাক্উ। আমি তা দিচ্ছি। (টাকা প্রদান ।) 
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রাম। (টাকা লইয়া ) তবে মহাশয়দের বাটার ভিতর আদ্তে আজ্তা 
হোক, বিবাহের সব প্রস্তত। 

সাতু। (কানাহকে সান্বাধন করিয়া বৈবাহিক, এখন অনুমতি কর 
বেহাইনকে সংবাদ দি। 

ফানাই। না তাই, আমার মাথা খাইস, আক আমি তার চরণে ঘোর 
অপরাধি। এই বরকন্ঠা দিয়! পায় ধরিয়া পড়িব | 

সাত । দেখিস্ ভাই, বেচারাকে এত সুখ একেবারে দিয়া মেরে 

ফেলিস্ নে। 

[ যবনিকা পতন ।-- 

চ্ত্বিজীভ গর্ডাহ্ঃ | 

কানাই ঘোষালের বাটী। 

শণীর মা শা্িত। কানাই বিছানার পার্খে উপবিষ্ট । 

কানাই । (স্ত্রীর পা ঝাকাইয়! ) বলি ঘমাচ্ছ? & 
শলীর মা। (চক্ষু সুছিতে মুছিতে গাত্রোখান করিসা )কে? কি? 

কাঁনাই। (করযোড় করিয়া) এই হতভাগা পামরকে কি মাপ 

কোর্বে? তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি, বুকে ছুরি মারুলেই 

ভাল ছিল। আমি তা তখন ক*ক কতক জান্তেম, আর 

এখন বেশ জেনেছি । কিন্তু আর কোর্বো কি। বদি জান্তেম, 
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আমাকে এক হাক্রার বার খ্যাঙ্গরা মারলে তোমার তৃপ্তি হয়, 
তবু বাচ্তেম। কিন্ত তুমি কি তা কোর্বে? আর তোমায় 

বোল্্বো কি, আমি এখন যে জোল্ছি তা তিনিই জানেন। 

কি দরন্মতি! ধিকৃ বেটা মান্সের মল! দেখ আমি বড় কষ্ট 

পাচ্ছিঃ আমার বুক ফেটে গেল। (হ্তদ্বারা পদ ধারণ করিয়া ) 
আমাকে একটা আশার কথা বল। (ক্রন্দন ।) 

শশীর মা। (মুখে বস্ত্র দিয়! ক্রন্দন । ) 

কানাই। উহু হুন্ব, তুমি কেঁদ না, তুমি রাগ করো, আমাকে 
গালি দাও, মারো, তুমি কেদ না কেদ না, এখন উহা আমার 
সয় না। তুমি ঢের কেদেছ, তোমাক ঢের কাদিয়েছি। তুমি 

জান যে এখন তে'মারি দিন এলো, আমার দিন গেল। 
তোমার পবিত্র মনে পাঁপ ষ্পর্শে নাই। তোমার যেমন মন; 
এখন আমাকে মাপ কোরেও সুখী হতে পারো, কিন্তু আমার 

আর ন্ুখ হবে না। তুমি আমাকে মাপ কোর্লে আমার কষ্ট 

আরও বাড়বে, তুমি আমাকে যদি পূর্বের মত ভালবাস! দেখাও, 

তাতে আরও আমার বাতিল বাড়বে, আমার নিজের উপর 

আরও স্বণা বাড়বে । আমার সুখ ফুরিয়েছ। তোমাকে 
ষে কষ্ট দিয়েছি, তার স্থদদ সমেত কড়ায় গণ্ড। হিসাব কোরে 

ন] পেক্টা আমার আর সুথ হবেনা। বুকের মধ্যে কেবল ধু ধু 

কোরে আগুন ধোরে উঠেছে বইত নয়, এ ক্রমে বাড়বে, আর 

কত কাল যে জ্বোল্বে তা তিনিই জানেন। আমার জন্মের 

মত সুখ ফুরিয়েছে। (ক্রন্দন ) 
শলীর ম৷। (কানাইয়ের গল! ধরিয়া ক্রন্দন |) 

কাদাই.। হা ঈশ্বর! আমার মতন নিট্ুর পামরকে এত দয়া ? 
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(করন ) ক্ষান্ত দাও--না না! না, কী, প্রাণ ভরে কাদ, 

তোমার বুক ভেলে যাক্। 

শলীর মা। (ক্রন্দন করিতে করিতে ) তোমার উপর আমার রাগ 

আসেনা। 

( সাতুলালের প্রবেশ । ) 

সাতু । ঢের হোয়েছে বাবা, নাঃ দাদা । ছি! ছি! ছি! করোকি, 

গল! ছেড়ে দাও । জামাহ বাবাজি, এদিকে এস ত বাবা। 

( বঞ্জনের প্রবেশ |) 

এই নাও, বুড়োকালে ও সব আর ভাল দেখায় না। এদিকে 

যে চুলপেকে গিয়েছে ! এই নাও ও বেয়ান তোমার ছেলে এই, 

হি! হি! হি! 
শশ্টীর মা। ( চমকিয়! ) তুমি আবার বল কি? ্ 

সাতু। আীতুড় ঘরে তোমার ছেলে শেয়ালে নে যায়, সে মিছে কথা । 
কান্তি মনুমদারের ভগ্নী বিন্দু সেই ছেলে চুরি কোরে নিয়ে যায়, 

আর সেই ছেলে এই রঞ্জন । 

কানাই। তুমি যদি আমাকে মাপ না কোর্তে তবে এই রঞ্জনকে দিয়ে 

তোমার মন তুষ্ট কোর্তেম। আমাদের সেই আতুড় ঘরের 
হারাণে ছেলে শ্রই, ধাই-বুড়া টাকা! খেয়ে এ কাজ করে। 

রঞঙজন। আমি আর থাকতে পারিনে । ( শশীর মার গল্সা ধরিয়| ) মা 

আমি তোমার সেই হারাণে ছেলে। 

আলীর মা। রঞ্জন ! আমাকে একটু ছেড়ে দেও, একটু ওখানে বোসে! 

মনটা স্থির কোরে নেই। (গল! ছাড়িয়া রঞ্জনের নিকটে 
উপবেশন | ) ছেলে! না এরা আবার আমার পেছনে লাগলে! ? 

(করযোড়ে উর্ধা মুখ হুইয়৷ ) হে ভগবান্। হে ঠাকুর! আমার 
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এই কথাটা শোন, যদি এ সব স্বপ্র হয়, তবে যেন আমার এ স্বপ্ন 

আর না ভাঙ্গে, আমি যেন চিরকালই এই স্বপ্ন দেখি ( কানাইয়ের 

প্রতি ) বল, তুমি ত আমারে বড় ভালবাস, বল একি সত্যি? 
( কানাইয়ের বন্ত বারা চক্ষু আবরণ ।) (পাতুর প্রতি ) তুমিই 

বল, তোমার পায় পড়িঃ একি সত্যি? (সাতুর বস্ত্র দ্বার! 

( আপন চক্ষু আবরণ ।) ওরে তোদের পায় পোড়েছি+ বল্ একি 
সত্যি। রঞ্জন ! বাবা, তুমি বোল্বে? 

( গল! ধরিয়! ) মা, সত্যি আমি তোমার সেই ছেলে । 

শশীর মা। বাব! রঞ্জন, তৃমি আমার ছেলে ! তাইত ! তাইতে তোমারে 

সঞ্রন। 

সঞ্জন। 

দেখলে প্রাণ কেমন কোর্হ ? তার এই বয়সের একজন, 

তাহাকে ঠিক তোর মত দেখাত, তাই ভাব.ভেম যে তুই বুঝি 
আমার পেটের ছেলে। আয় বাবা, কোলে আয়, একবার 

প্রাণ শীতল করি। (রঞ্জনের কোলে উপবেশন। ) সরলা 

কই? সরলা কি এসেছে? 

(সরলার প্রবেশ ।) 

এসেছে? ডাইনের দিকে একটু সোরে বোসো । সরলা, মা, 

আমার বা হাঁটুর উপর বোসে৷ (রঞ্রনের সরিয়৷ ডাইন হাটুর 

উপর সরলার বাম হাটুর উপর উপবেশন। । ও গো তোমর! 

সকলে কাদতে লাগলে? * তোমরা কাদূলে বল দেখি আমার কি 

কোরুতে ইচ্ছে করে? ম! ঘোমটাট! একটু তোলো, তোমার মুখ 

থানা দেখি। (সরলার ঘোমট! তুলুন।) (একবার রগ্রনের 

দিকে তাকান, একবার সরলার দিকে তাকান । ) সরলা, রঞ্জন 1 _ 

মা। 



পঞ্চম অঙ্ক । ১৪৫ 

শশীর মা । বাবা, আবার ভাক। 

রঞ্জন। মা। 

শশীর মা । বাবা, আর একবার । 

রঞজন। মা! 

সাতু। কাগের গু থা। হি হি হি, কেদে ফেলেছি। বিন 
আমার সরলারে একেবারে ভূলে গেলে? 

শশীর মা। ন! ভুল্ছি নে। মা সরলা, তুমি একটিবার ডাক । মাঃ 
এখন লজ্জা করে না। 

সরলা মা! 
শশীর মা। (কানাইর প্রতি ) দেখ গো; আমার স্থুখ আর ধরে না, 

সুখ গলা বেয়ে উথ লে উঠছে। 

সাতু । একটু তেল দেও, এখনি থেমে যাবে এখন। ও বেয়াইন, 

ছাতুলাল বাবু আজ অবধি শিষ্ট শান্ত ভদ্র লোক হোলেন। 

সরলারে বেচে দাদা যে নয়শে! টাকা পান, তা শর্খারাম হাত 

কোরেছেন। এই নাও সে টাকা। (টাকার তোড়া ফেলিয়া 

দেওন।) এখন আমার বিবাহ কোর্তে হবে। বেয়াইন, কিছু 
টাঁকা দিতে হবে, আমি অনেক ঘটকা!লী কোরেছি। তবে গাঁজা 

খাই সত্যি, আর খাব না, ফুরিয়ে গেল। তবে এই বিসর্গযুক্ত 

হু'কা__ভট্টাচাধ্ির আর বাক্যি নাঁ_তুমি থাকৃতে আর আমার 
রোগ সার্বে না, তুমি গোল্পায় বাও। হছুকা সঙ্গোরে 
মৃত্তিকাম্ন নিক্ষেপ । 

[ যবনিকা পতন 





( অমৃতবাজার পত্রিকার অধিষ্ঠাতা ) 

্বহ্ভান্ডা। 

শিশিরকুমার ঘোষের সমগ্র গ্রন্থাবলী 
সোল এজেণ্ট £__ডি, এস্, জি, ও, কোং, 

৮০ নং রাধাবাজার, কলিকাতা । 

বাক্ষতা- 

অমিয় নিমাইচরিত ১ম ভাগ ১০ 
রী ২য় ভাগ ১৪০ 

থা * ৩য় ভাগ ১৬ 
ব্ী + ৪র্থ ভাগ ১1৯ 
ত্র ৫ম ভাগ ১1০ 

রী ৬ষ্ঠ ভাগ ১1০ 

কালাটাদ-গীত! টি ১০ 
নরোভম চরিত রি ১ 

নিমাই সন্ন্যাস ও ॥%৬. 

প্রবোধানন্দ গোপালভট্ট রি রি 
সর্পাঘাতের চিকিৎস৷ রা ৬ 
নয়সো রূপেয়া ও বাজারের লড়াই *""" 8৬ 



হহজ্লেজী-_ 

লর্ড গৌরাঙ্গ ১ম ভাগ 

রী +য় ভাগ 

ইঞ্ডিয়ান কচ 
ল্লেকবাইট এগ দেয়ার টা টুমেণ্ট 

ঞ্ুপদ ভজনাবলী 

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের সচিত্র জীবনী 

অনাথনাথ বস্থ লিখিত ৪৯৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 

ইউনিভার্শাল ফেঁশনারী-হল, 
পেপার মার্চেপ্ট, 

৮০ স্নহ আ্রাঞ্ধালাজা নল কুলিক্গাতা 
ফোঁন ৪৬৮১ £_কলিকা তাঁ। 
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